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Słownik pojęć i skrótów 

Analiza SWOT 

SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik 

analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana 

we wszystkich obszarach planowania strategicznego, jako uniwersalne 

narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach 

ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego 

środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego 

projektu, rozwiązania biznesowego itp. 

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych 

informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników 

strategicznych): 

- S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, 

zaletę analizowanego obiektu, 

- W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, 

wadę analizowanego obiektu, 

- O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego 

obiektu szansę korzystnej zmiany, 

- T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego 

obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

CO2 Dwutlenek węgla 

CO2-eq 

Wskaźnikiem mierzącym obciążenie atmosfery jest ślad węglowy będący 

całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio 

lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie, region lub 

produkt. Ślad węglowy obejmuje emisje sześciu gazów cieplarnianych 

wymienionych w protokole z Kioto: dwutlenku węgla (CO2), metanu 

(CH4),podtlenku azotu (N2O) oraz gazy fluorowane: fluorowęglowodory 

(HFC), perfluorowęglowodory (PFC) oraz sześciofluorek siarki (SF6). 

Miarą śladu węglowego jest Mg CO2eq – tona ekwiwalentu dwutlenku 

węgla. Różne gazy cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają 

się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala 

porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali. 

Każdy z gazów cieplarnianych jest przeliczany na CO2eq poprzez 

pomnożenie jego emisji przez współczynnik określający potencjał 

tworzenia efektu cieplarnianego (ang. Global Warming potential (GWP)). 

Wskaźnik ten został wprowadzony w celu ilościowej oceny wpływu 

poszczególnych gazów na efekt cieplarniany(zdolności pochłaniania 

promieniowania podczerwonego), odniesiony do dwutlenku węgla 

(GWP=1) w przyjętym horyzoncie czasowym (zazwyczaj 100 lat). 

GWP100 dla metanu wynosi 25 co oznacza, że tona (Mg) metanu 

odpowiada 25 tonom CO2eq, a jedna tona podtlenku azotu prawie 300 

tonom CO2eq(GWP100=298). 
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Fotowoltaika(PV) 

Słoneczna energia elektryczna, która stanowi jedno z najbardziej 

przyjaznych 

środowisku źródeł energii. Ponieważ promienie słoneczne są 

powszechnie dostępne i możliwa jest ich bezpośrednia konwersja na 

energię elektryczną stanowi realną alternatywą dla paliw kopalnych. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Kolektory 

słoneczne 

Urządzenia, które konwertują energię słoneczną na ciepło. Najczęściej są 

montowane w budynkach mieszkalnych i wykorzystywane do 

ogrzewania wody. 

kWh 

Jednostka pracy, energii oraz ciepła, 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką 

zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego 

kilowata (kW). To jednostka wielokrotna jednostki energii - watosekundy 

(czyli dżula) w układzie SI 

LED 
Obecnie najbardziej energooszczędne źródła światła – z ang. Light 

Emitting Diode 

LPG 

Mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany w 

pojemnikach podciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej 

wszechstronnych źródeł energii z ang. Liquefied Petroleum Gas. 

Mg Megagram (tona) 

MW Megawatt 

MWh, GWh wielokrotność kWh, 

OZE, odnawialne 

źródła energii 

Źródła energii, których używanie nie powoduje ich długotrwałego 

deficytu. Zaliczają się do nich m.in.: wiatr, promienie słoneczne, pływy i 

fale morskie 

panele 

fotowoltaiczne 

Instalacje często mylone z kolektorami słonecznymi. Podczas, gdy 

kolektory słoneczne przekształcają energię słoneczną w ciepło, panele 

fotowoltaiczne przekształcają energięsłoneczną w elektryczną. Mogą 

zostać zintegrowane z budynkami np. ich fasadą czy dachem. 

Umieszczone na dachu wyglądają bardzopodobnie do kolektorów, jednak 

zwykle jest ich więcej. 

PGN, Plan Plan gospodarki niskoemisyjnej 

POP Program Ochrony Powietrza 

SEAP 
Plan działań na rzecz zrównoważonej energii z ang. Sustainable Energy 

Action Plan 
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1 STRESZCZENIE DOKUMENTU 
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla gminy Grębocice jest dokumentem 

strategicznym, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie na lata 

2021-2030. Plan przedstawia zakres inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych działań 

przewidzianych do podjęcia do roku 2030 na terenie gminy Grębocice. Jest to aktualizacja 

obecnego Planu przewidzianego na lata 2015-2020. 

Nieodłączną częścią Planu jest bazowa inwentaryzacja emisji (BEI) oraz 

międzyokresowa inwentaryzacja emisji (MEI), jest to diagnoza obecnego rozkładu emisji 

gazów cieplarnianych na terenie gminy jak również struktury wykorzystania energii oraz jej 

pochodzenia. BEI i MEI jest zarazem podstawą do wdrażania działań służących zmniejszeniu 

emisji oraz zwiększeniu efektywności wykorzystania energii. Bazową inwentaryzację emisji 

(BEI) wykonano dla 2013 roku w zakresie wykorzystania energii przez sektor publiczny oraz 

sektor prywatny, (MEI) wykonano dla 2019 r. W Planie przedstawiono wyniki inwentaryzacji 

dla roku 2013 i 2019, oraz najważniejsze elementy składowe inwentaryzacji dla sektorów. W 

ramach wykonywania inwentaryzacji przekazano gminie bazę danych dot. emisji i zużycia 

energii, która może posłużyć do zarządzania energią w gminie. W wyniku przeprowadzonej 

inwentaryzacji ustalono, że w 2013roku na terenie gminy zużyto łącznie 63 532 MWh 

energii, co przełożyło się na emisję blisko 15 436 Mg CO2, produkcja energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych zużyta na terenie gminy wynosiła 17 754 MWh co stanowiło 27,9% 

udziału w ogólnym zużyciu energii na terenie gminy. Między innymi dzięki podjętym 

działaniom w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Grębocice do 2019 r. 

zredukowano zużycie energii finalnej do poziomu 60 115 MWh, co przełożyło się na emisję 

blisko 15 220 Mg CO2, produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zużyta na 

terenie gminy spadła do wartości14 456 MWh co stanowiło 16,6% udziału w ogólnym 

zużyciu energii na terenie gminy, głównie za sprawą eliminacji niskoefektywnego spalania 

drewna i zwiększenia efektywności energetycznej. 

Celami strategicznymi gminy Grębocice do 2030 roku są:  

Cel strategiczny 1. Zmniejszenie zużycia energii finalnej o 17,7 % w 

stosunku do roku 2013 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej 

o 3 027 MWh/rok oraz udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
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z poziomu 27,9%w roku bazowym do 33,5% całkowitego zużycia energii na 

terenie gminy 

Cel strategiczny 3. Zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem 

o 43,2% w stosunku do roku bazowego 

 
Tab. 1 Cele strategiczne  Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy miasto i gminy Grębocice 

 

2013 (rok 

BEI) 

2019 (rok 

MEI) 

2020 (obiekty 

obecnie 

istniejące) 

redukcja/wzrost 

(w stosunku do 

BEI) [MWh] 

redukcja/wzrost 

(w stosunku do 

BEI) [%] 

zużycie energii finalnej 
[MWh] 

63 532 60 115 52 263 7 853 -17,7% 

produkcja energii z 
odnawialnych źródeł [MWh] 

17 754 14 456 17 484 3 027 20,9% 

udział energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych [%] 

27,9% 24,0% 33,5%   19,7% 

emisja gazów cieplarnianych 
z obszarów objętych planem 

[Mg CO2] 

15 436 15 220 8 760 6 459 -43,2% 

 

Cele strategiczne będą zrealizowane poprzez szereg działań w obszarze obniżenia 

zapotrzebowania na energię finalną, zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej, rozwoju 

infrastruktury drogowej, a także podnoszenia świadomości społecznej mieszkańców. Obszary 

w których przewidywane jest podjęcie działań to: wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej, 

budownictwo, transport, komunikacja z mieszkańcami i edukacja. Plan gospodarki 

niskoemisyjnej zawiera wytyczne wdrażania planu, opisuje struktury potrzebne do realizacji 

oraz monitorowania zamierzonych celów. Jednak jego realizacja jest zależna od 

zaangażowania gminy Grębocice oraz wszystkich mieszkańców. Do wdrażania Planu oraz 

monitorowania osiągania zamierzonych celów planuje się wyznaczenie koordynatora ds. 

Planu gospodarki niskoemisyjnej. 
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2 WSTĘP 
Niniejszy dokument jest aktualizacją dokumentu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Grębocice na lata 2015-2020 przyjętą uchwałą nr XXIII/95/2016 Rady Gminy 

Grębocice z dnia 26 stycznia 2016 r. i jego bezpośrednią kontynuacją na okres 2021-2030. 

Nieodłącznym elementem opracowania jest Raport z realizacji Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 2015-2020. 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice” został opracowany zgodnie  

z zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej. Dokument 

opracowano, aby przyczynić się do osiągnięcia następujących celów: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez 

podniesienie efektywności energetycznej,  

a także do poprawy jakości powietrza w obszarach, na których odnotowano przekroczenie 

jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy 

(naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice” opracowano zgodnie  

z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów zawartymi w poradniku "Jak opracować plan 

działań na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP – Plan działań na rzecz zrównoważonej 

energii, ang. Sustainable Energy Action Plan).  
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2.1 Podstawa prawna oraz spójność z dokumentami 

Podstawą prawną niniejszego dokumentu jest art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713): „Do właściwości rady gminy 

należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 

inaczej”. 

Niniejszy dokument jest zgodny z pozostałymi dokumentami na szczeblu 

międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Poniżej wymieniono najważniejsze z nich. 

2.1.1 Dokumenty na szczeblu międzynarodowym 

2.1.1.1 Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) 

W porozumieniu paryskim określono ogólnoświatowy plan działania, który ma nas 

uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego 

ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążeniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C. 

Porozumienie paryskie ma również na celu poprawę zdolności krajów do radzenia sobie ze 

skutkami zmian klimatu i udzielenie im wsparcia. Porozumienie paryskie, które przyjęto 

podczas konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21) w grudniu 2015 r., jest pierwszym w 

historii uniwersalnym, prawnie wiążącym porozumieniem w dziedzinie klimatu. 

Do porozumienia paryskiego przystąpiło prawie 190 krajów, w tym Unia Europejska i 

jej państwa członkowskie. UE formalnie ratyfikowała porozumienie 5 października 2016 r., 

co umożliwiło jego wejście w życie 4 listopada 2016 r. Aby porozumienie mogło wejść w 

życie, instrumenty ratyfikacji musiało złożyć co najmniej 55 krajów odpowiadających za co 

najmniej 55 proc. światowych emisji. 

W porozumieniu Rządy osiągnęły zgodę w kwestii: 

 długoterminowego celu, jakim jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na 

świecie znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki 

przemysłowej 

 dążenia do tego, by ograniczyć wzrost do 1,5°C, gdyż znacznie obniżyłoby to 

ryzyko i skutki zmiany klimatu 

 konieczności jak najszybszego osiągnięcia w skali świata punktu zwrotnego 

maksymalnego poziomu emisji – przy założeniu, że krajom rozwijającym się 

zajmie to dłużej 

 doprowadzenia do szybkiej redukcji emisji zgodnie z najnowszymi dostępnymi 

informacjami naukowymi, aby osiągnąć równowagę między emisjami i 

pochłanianiem gazów cieplarnianych w drugiej połowie XXI wieku. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification
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2.1.1.2 Czysta energia dla wszystkich Europejczyków (zwana też pakietem zimowym) 

Jest to zestaw 8 dyrektyw i rozporządzeń, które określają parametry nowego modelu 

energetyki w Unii Europejskiej zwanego unią energetyczną. 

Najważniejsze założenia pakietu to : 

 Kraje członkowskie powinny do końca 2019 r. uzgodnić z Komisją Europejską 

strategię osiągania celów energetyczno-klimatycznych w 2030 r. tzw. plany krajowe na 

rzecz energii i klimatu. Plany będą podlegały rewizji. Ich założenia będą przekładały 

się na finansowanie projektów z funduszy unijnych. 

 OZE mają stać się kluczowym źródłem wytwarzania energii – powinniśmy osiągnąć 

poziom 32% w UE.  Powinno nastąpić przyspieszenie realizacji celu krajowego Polski 

na 2020.  Zostanie uzgodniona ścieżka realizacji tego celu w latach 2021-2030. 

Integracja źródeł OZE w systemie energetycznym będzie priorytetem. Zmniejszą się 

bariery wejścia na rynek małych źródeł. 

 Orientacyjne cele dla efektywności energetycznej (32,5%). 

 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 40% w stosunku do poziomu z 

1990 r. 

 Stworzone zostaną udogodnienia dla rozwoju prosumentów w domach jedno- 

i wielorodzinnych oraz prosumentów-przedsiębiorców. 

 Jest traktowany jako forma wsparcia publicznego dla energetyki. Jego stosowanie 

będzie wymagało przeprowadzenia europejskiej oceny wystarczalności zasobów 

i uzgodnienia z KE planu reform rynku. Rynki mocy będą stopniowo ograniczane. 

 Konsumenci otrzymają szereg możliwości zwiększających ich świadomość 

i aktywność na rynku (m.in. inteligentne systemy opomiarowania, większa swoboda 

wyboru dostawcy – mając na uwadze coraz większe fluktuacje cenowe). 

 Od 2020 r. do 2025 r. trzeba zrealizować cel uzyskania 70% zdolności przesyłowych 

na interkonektorach elektroenergetycznych udostępnianych  dla wymiany 

transgranicznej. 

 Zaplanowano uwolnienie cen dla odbiorców indywidualnych, które powinno nastąpić 

od 2021 r. Będzie możliwe tymczasowe stosowanie taryf regulowanych dla odbiorców 

wrażliwych i zagrożonych ubóstwem energetycznym. 

 Radykalnie zmieni się rola OSD. Dystrybutorzy będą odpowiedzialni za integrowanie 

lokalnych zasobów (OZE, magazynów, DSR) do systemu energetycznego. Będą dzielić 

się odpowiedzialnością z OSP w bilansowaniu systemu. Powstanie unijna instytucja 

koordynująca pracę OSD. 

W roku 2020 trwają prace nad podniesieniem celów przyjętych w pakiecie w 

perspektywie do 2030r. 
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2.1.2 Dokumenty na szczeblu krajowym 

2.1.2.1 Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 

KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 

wymiarów unii energetycznej: 

1. Bezpieczeństwa energetycznego, 

2. Wewnętrznego rynku energii, 

3. Efektywności energetycznej, 

4. Obniżenia emisyjności, 

5. Badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. 

Wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.: 

 -7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem 

ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005, 

 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie 

możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków 

unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), 

uwzględniając: 

 14% udziału OZE w transporcie, 

 roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. 

proc. średniorocznie. 

 wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami 

PRIMES2007, 

 redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 2021-2030 jest zgodny 

także m.in. z: 

 Polityka energetyczna Polski do 2030,   

 Strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku,  

 Polityka ekologiczna Państwa 2030,  

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

 Długookresowa Strategia rozwoju kraju – DSRK (Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności). 
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2.1.3 Dokumenty na szczeblu regionalnym i lokalnym 

2.1.3.1 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Grębocice przyczynia się do realizacji 

założeń dokumentu regionalnego, jakim jest Strategia Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego. Wizja Dolnego Śląska w 2030 r. wygląda następująco: 

 Dolny Śląsk jest regionem równomiernego rozwoju – regionem bez istotnych 

społecznych i gospodarczych dysproporcji, regionem wewnętrznie spójnym, 

regionem wyrównanych rozwojowych szans, 

 Dolny Śląsk jest regionem przyjaznym dla mieszkańców, przedsiębiorców, 

inwestorów, turystów i kuracjuszy, atrakcyjnym miejscem do życia, pracy, 

nauki i rekreacji, 

 Dolny Śląsk jest regionem nowoczesnym z kreatywną i innowacyjną 

regionalną społecznością oraz rozwiniętą sferą naukową i badawczo-

rozwojową, 

 Dolny Śląsk jest regionem konkurencyjnym w scenerii krajowej i europejskiej 

z Wrocławiem jako silną metropolią oraz ośrodkami regionalnymi o 

znaczących przewagach konkurencyjnych. 

W ramach Strategii przewiduje się realizację m.in. celu strategicznego nr 4: 

Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego i 

dziedzictwa kulturalnego. 

W ramach tego celu przewiduje się szereg celów szczegółowych, w tym m.in.: 

 4.1 Poprawa stanu środowiska 

 4.4 Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie 

bezpieczeństwa energetycznego 

2.1.3.2 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

Plan zagospodarowania jest jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych 

województwa. Zawiera wskazania dla działań, których realizacja jest wypełnieniem zadań 

określonych przez strategię rozwoju regionu.  Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej 

wpisuje się w działania zawarte w Planie. 

Wizja zagospodarowania przestrzennego brzmi: 

Dolny Śląsk 2030: Różne obszary – jeden region, różne potencjały – spójny rozwój. 
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Wśród celów Planu Zagospodarowania znajduje się m.in.: 

 Cel 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przez struktury przestrzenne 

odporne na zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i pochodzące z działalności 

człowieka. 

2.1.3.3 Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego 

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2017 z perspektywą do 2021 roku wytycza cele, kierunki działań oraz zadania z zakresu 

ochrony środowiska na terenie województwa dolnośląskiego. Celem nadrzędnym planu jest: 

„Nowoczesna gospodarka (efektywne wykorzystanie zasobów), harmonijny, zintegrowany 

rozwój przestrzenny oraz społeczno-gospodarczy w atrakcyjnym środowisku naturalnym”. 

W ramach Programu przyjęto w Obszarze strategicznym III – „Racjonalne korzystanie 

z zasobów naturalnych” priorytet: „Efektywne wykorzystanie energii”.  

2.1.3.4 Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z 

wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. „uchwała 

antysmogowa” 

Uchwała definiuje od 1 lipca 2018 r. zakaz stosowania:  

1. Węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem. Węgiel 

brunatny ma niską wartość opałową, a podczas spalania emituje duże ilości 

zanieczyszczeń.  

2. Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 

wykorzystaniem. Muły i floty zawierają dużą ilość wody, która uszkadza 

urządzenia i kominy.  

3. Węgla kamiennego w postaci miału, o uziarnieniu poniżej 3 mm. Spalanie 

miału powinno odbywać się tylko w zaawansowanych instalacjach 

przemysłowych z nowoczesnym systemem odpylania.  

4. Biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. 

Spalać wolno tylko drewno suche – sezonowane najlepiej przez min. 2 lata. 

Spalanie wilgotnego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego 

benzo-α-pirenu i bardzo szkodliwych pyłów. Ponadto sadza, w połączeniu z 

wilgocią z drewna może prowadzić do samozapłonu komina. 

W stosunku do instalacji grzewczych: 
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1. Od 1 lipca 2018 r. nowo uruchamiane kotły muszą spełniać wymagania 

ekoprojektu* odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać 

rusztu awaryjnego.  

2. Od 1 lipca 2018 r. nowo uruchamiane kominki muszą spełniać wymagania 

emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie*. Jednocześnie 

dopuszcza się stosowanie elektrofiltrów zapewniających redukcję emisji pyłu 

do wartości określonych w ekoprojekcie*.  

3. Od 1 lipca 2024 r. zakaz użytkowania “kopciuchów” - czyli instalacji na 

paliwa stałe, które nie spełniają minimum 3 klasy*.  

4. Od 1 lipca 2028 r. zakaz użytkowania instalacji na paliwa stałe, które nie 

spełniają minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4*. 

Czyli węglem i drewnem palimy tylko w instalacjach minimum 5 klasy. 

Pozostałe dokumenty na szczeblu regionalnym: 

1. Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których 

w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji 

wraz z planem krótkoterminowym. 

2. Program ochrony środowiska dla powiatu polkowickiego na lata 2019-2022. 

Dokumenty na szczeblu lokalnym: 

1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grębocice  na lata 2017-2020 

z perspektywą do roku 2024.  

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grębocice. 

3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe – brak planu w gminie. 

http://www.bip.powiatpolkowicki.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt3%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu24%26value%255B1%255D%3D21
https://grebocice.com.pl/files/file/U174.pdf
https://grebocice.com.pl/files/file/U174.pdf
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3 UWARUNKOWANIA LOKALNE 

3.1 Charakterystyka gminy Grębocice 

3.1.1 Charakterystyka obszaru objętego Planem gospodarki 

niskoemisyjnej 

3.1.1.1 Lokalizacja 

Gmina Grębocice położona jest w północno – wschodniej części województwa 

dolnośląskiego i w północno-wschodniej części powiatu polkowickiego (rys.1). Graniczy z 

gminami: Głogów (powiat głogowski), Gminą Pęcław (powiat głogowski), Gminą Rudna 

(powiat lubiński), Gminą Polkowice (powiat polkowicki) oraz z Gminą Jerzmanowa (powiat 

głogowski). Gmina zajmuje powierzchnię 12 200 ha (122 km
2
) i jest podzielona na 17 

sołectw: Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Grodziszcze, Krzydłowice, Kwielice, 

Obiszów, Ogorzelec, Proszyce, Retków, Rzeczyca, Stara Rzeka, Szymocin, Trzęsów, 

Wilczyn, Żabice. 

 
Rys. 1Gmina Grębocice na tle powiatu polkowickiego 
Źródło: www.gminy.pl 

 

http://www.gminy.pl/
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3.1.1.2 Demografia 

Według danych opublikowanych przez GUS liczba ludności w Gminie Grębocice na 

koniec 2019 roku wynosiła 5 402 osób. Liczba ludności wzrosła od 2010 r. o 99 osób. 

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy na koniec 2019 zameldowanych na terenie gminy było 

5358 osób na pobyt stały oraz 44 osób na pobyt czasowy.  

 

 

Rys. 2 Liczba ludności w gminie Grębocice 
Źródło: BDL GUS 

Największą miejscowością w gminie są Grębocice z liczbą mieszkańców 

przekraczająca 1500 osób. Do innych większym miejscowości (powyżej 300 mieszkańców) 

należy zaliczyć też: Krzydłowice, Kwielice, Retków, Rzeczyca. 

Tab. 1 Liczba mieszkańców w sołectwach – stan na koniec 2019 r. 

Lp. Miejscowość Pobyt stały Pobyt czasowy 

1 Bieńków 38 1 

2 Bucze 143 1 

3 Czerńczyce 170 3 

4 Duża Wólka 53 1 

5 Grębocice 1549 14 

6 Grodowiec 151 3 

7 Grodziszcze 63 0 

8 Krzydłowice 382 3 

9 Kwielice 390 3 

10 Obiszów 254 0 

11 Ogorzelec 71 0 

5 303 5 301 5 336 5 361 5 353 5 403 5 374 5 387 5 367 5 402 

0
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Liczba lubności na terenie gminy Grębocice 
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12 Proszówek 54 0 

13 Proszyce 82 0 

14 Retków 349 1 

15 Rzeczyca 446 3 

16 Stara Rzeka 254 5 

17 Szymocin 272 2 

18 Świnino 98 1 

19 Trzęsów 280 1 

20 Wilczyn 70 2 

21 Żabice 189 0 

 

razem 5358 44 

Źródło: UG Grębocice 

3.1.1.3 Struktura mieszkaniowa 

W formach zabudowy mieszkaniowej przeważa zabudowa siedliskowa (zagrodowa), 

przy czym znaczna jej część nie jest już związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

Pewien niewielki udział mają mieszkania w zabudowie wielorodzinnej, zrealizowanej w 

minionym okresie przez uspołecznione gospodarstwa rolne. Typową zabudowę 

mieszkaniowo-usługową można wyróżnić w miejscowości Grębocice.  

Na terenie gminy zgodnie z danymi GUS znajduje się 1 199 budynków mieszkalnych. 

Liczba mieszkań na całym obszarze gminy wynosi 1 613.  Łączna powierzchnia użytkowa 

mieszkań na koniec 2019 roku wynosiła 133 556 m
2
 (zgodnie z danymi GUS). Średnia 

powierzchnia mieszkania w gminie wynosi 82,8,0 m
2
 (średnia dla gminy wynosi 76,1 m

2
). 

Dane te wskazują na znaczne rozdrobnienie struktury mieszkaniowej w gminie (znaczna ilość 

budynków jednorodzinnych w ogólnej liczbie mieszkań). 

Według danych Urzędu Gminy powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie wynosi 

147 894,68m
2
, na terenie gminy jest też 4 364,13 m

2
 budynków zajmowanych w związku z 

działalnością gospodarczą, w tym 445,21 m
2
 znajduje się w budynkach mieszkalnych. 

Tab. 2 Struktura budowlana w gminie Grębocice 

SOŁECTWO 
BUDYNKI 

MIESZKALNE 

BUDYNKI 
ZWIĄZANE Z 

DZIAŁALNOŚCIĄ 
GOSPODARCZĄ- 

BUDYNKI 
MIESZKALNE 

BUDYNKI 
ZWIĄZANE Z 

DZIAŁALNOŚCIĄ 
GOSPODARCZĄ- 

BUDYNKI 
NIEMIESZKANLE 

BUDYNKI 
POZOSTAŁE 

Bucze 8 770,99 24,00 138,00 10 454,85 

Duża Wólka 2 518,47 0,00 19,73 1 626,72 

Grębocice 46 386,66 216,06 2 425,33 24 045,40 
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Grodowiec 5 536,95 0,00 131,62 2 428,88 

Grodziszcze 1 763,03 0,00 0,00 677,54 

Krzydłowice 12 726,30 0,00 257,58 10 385,56 

Kwielice 11 521,26 0,00 156,05 6 744,55 

Obiszów 7 518,00 0,00 0,00 3 116,74 

Ogorzelec 2 085,63 0,00 0,00 791,00 

Proszyce 2 665,83 0,00 0,00 2 242,25 

Retków 8 384,47 15,90 200,00 6 316,41 

Rzeczyca 9 600,66 0,00 138,46 9 403,41 

Stara Rzeka 5 576,09 149,25 102,54 18 396,98 

Szymocin 7 504,53 0,00 59,20 6 827,14 

Trzęsów 5 353,96 0,00 145,60 3 025,13 

Wilczyn 4 884,12 0,00 70,00 5 209,31 

Żabice 5 097,73 40,00 74,81 16 125,26 

razem 147 894,68 445,21 3 918,92 127 817,13 
Źródło: UG Grębocice 

3.1.1.4 Struktura organizacyjna gminy 

Pracą Urzędu Gminy Grębocice kieruje Wójt Gminy, który przy pomocy 

pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych wypełnia 

zadania należące do gminy. 
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Rys. 3 Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Grębocice 

Gmina Grębocice jest jednostką samorządu terytorialnego, zadania zapisane jednostce 

pełni również poprzez swoje jednostki organizacyjne, do których należą: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach, 

2. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, 

3. Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębocicach, 

4. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach, 

5. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, 

6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach, 

7. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach 

8. Żłobek Gminny "Promyczek" w Grębocicach. 

W wypełnianiu zadań własnych gminy służą jednostki pomocnicze gminy, którymi są 

sołectwa. 
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3.1.1.5 Tereny chronione 

Na obszarze gminy Grębocice występują obiekty i obszary cenne przyrodniczo, dla 

których ustanowiono następujące formy ochrony przyrody:  

1. rezerwat przyrody „Uroczysko Obiszów”, który jednocześnie pełni funkcję strefy 

ochrony sanitarnej ujęcia wody. Rezerwat ten, o powierzchni 6,28 ha, został 

utworzony w 1972 r. zarządzeniem nr 72 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 

z dnia 23.06.1972 r. (M. P. Nr 36, poz. 202), głównie dla ochrony niektórych 

gatunków drzew: jawora, grabu, świerka oraz fragmentu lasu dębowego; drzewostan 

ma w dużej części charakter starodrzewu. W zasięgu powyższego obszaru (o 

powierzchni 5,67 ha) chroniony jest fragment lasu mieszanego o charakterze zespołu 

naturalnego, 

2. zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmujący centralną część miejscowości 

Grodowiec, powołany w celu ochrony gatunkowej roślin i zwierząt jako: „Zespół 

Przyrodniczo – Krajobrazowy Grodowiec” (Uchwała Nr XII/113/99 Rady Gminy 

Grębocice z dnia 30 grudnia 1999 r.), o powierzchni 50,45 ha; przez jego teren 

przeprowadzono ścieżkę dydaktyczną; inwestycje związane z udostępnieniem tego 

chronionego obiektu zostały oddane do użytku 30 kwietnia 2003 r. Najcenniejsze 

zasoby środowiska przyrodniczego objęto tu dodatkowo ochroną w postaci dwóch 

użytków ekologicznych i pomników przyrody, których charakterystykę podano 

poniżej, 

3. dwa użytki ekologiczne - „Grodowiec I” i „Grodowiec II” - ustanowione Uchwałą Nr 

XII/113/99 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 grudnia 1999 r. Oba z tych użytków 

wyznaczono na terenach dawnych wyrobisk. W ramach użytku ekologicznego 

„Grodowiec I” (o powierzchni 0,22 ha) chroniona jest kępa drzew i krzewów z 

oczkiem wodnym, a w ramach użytku „Grodowiec II” (o powierzchni 0,25 ha) - kępa 

drzew i krzewów, 

4. pomniki przyrody: lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) - rosnąca na cmentarzu 

przykościelnym w Grębocicach (w zarządzie parafii, Zarządzenie Nr 5 Wojewody 

Legnickiego z 11 marca 1988 r.), a także dwa dęby i aleja kasztanowa złożona z 43 

kasztanowców zwyczajnych (Aesculus hippocastanum) w „Zespole Przyrodniczo 

Krajobrazowym – Grodowiec”, 
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3.1.2 Zaopatrzenie w ciepło 

Ciepło na terenie gminy Grębocice produkowane jest głównie w oparciu 

o indywidualne źródła wytwarzania. Budynki mieszkalne oraz usługowe lub produkcyjne 

posiadają własne źródła ciepła oraz własne systemy jego rozprowadzenia.  

Na terenie gminy nie ma scentralizowanego systemu ciepłowniczego. 

3.1.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Obszar gminy przecina linia wysokiego napięcia, stanowiąca element sieci 

przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE), tj. fragment dwutorowej linii 

przesyłowej o napięciu 2x220 kV, relacji „Polkowice – Leszno”. Na obszarze gminy znajduje 

się sieć dystrybucyjna, należąca do TAURON Dystrybucja S.A., składająca się z 

napowietrznych linii 110 kV, napowietrznych, napowietrzno-kablowych i kablowych 

elektroenergetycznych linii 20 kV i 0,4 kV, z napowietrznych, wnętrzowych i wbudowanych 

elektroenergetycznych stacji transformatorowych 20/0,4 kV.  

Gmina Grębocice zasilana jest z dwóch głównych punktów zasilania (GPZ): stacja 

110/20/6kV Kalinówka, w której zabudowano 2 transformatory o mocy 25/16/16MVA każdy 

oraz stacja 110/20kV Żarków w m. Głogów zabudowanymi 2 transformatorami o mocy 

25MVA każdy.  

Na terenie gminy przyłączone do sieci elektroenergetycznej SN są 2 źródła 

wytwórcze: 

 elektrownia fotowoltaiczna Krzydłowice o mocy 999kW, 

 elektrownia fotowoltaiczna Krzydłowice (planowana do przyłączenia) o mocy 

858kW. 

3.1.4 Zaopatrzenie w paliwa gazowe 

Na obszarze gminy występuje przesyłowa sieć gazowa wysokiego ciśnienia (PN 

5,5MPa), eksploatowana przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

Oddział we Wrocławiu: 
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Tab. 3 Obiekty zarządzane przez GAZ-SYSTEM S.A. 

 

Źródło: GAZ-SYSTEM S.A. 

 

Rys. 4 Mapa systemu przesyłowego w gminie Grębocice 
Źródło: GAZ-SYSTEM S.A. 

Teren gminy zasilany jest w gaz ziemny siecią dystrybucyjną należącą do Polskiej 

Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu. Gmina Grębocice 
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zasilana jest z gazociągów o średnim ciśnieniu. W gminie dostęp do paliwa gazowego mają: 

Grębocice, Grodziszcze, Krzydłowice, Kwielice, Retków, Rzeczyca, Stara Rzeka, Szymocin, 

Grodowiec, Żabice. Stopień gazyfikacji gminy wynosi 32,73%. 

Tab. 4 Długość sieci gazowej w gminie Grębocice 

Źródło: PSG Sp. z o.o. 

 

 
Rys. 5Mapa systemu dystrybucyjnego w gminie Grębocice 
Źródło: PSG Sp. z o.o. 

3.2 Organizacja i finansowanie Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

3.2.1 Struktury organizacyjne oraz zasoby ludzkie przeznaczone do 

realizacji planu 

Odpowiedzialność za całościową realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

gminy Grębocice spoczywa na Wójcie Gminy. 
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Do koordynowania wdrażania planu przewiduje się wyznaczenie grupy roboczej, 

której pracą będzie sterował Wójt. Grupa robocza będzie składała się z kluczowych 

pracowników referatów Urzędu Gminy Grębocice:  

 Referatu Inwestycji, 

 Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, 

 Referatu Organizacyjnego, 

 Biura Zamówień Publicznych. 

Pracą grupy roboczej będzie kierował Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Nieruchomościami. 

Grupa robocza będzie odpowiedzialna za: 

 koordynację wdrażania działań,  

 monitoring wdrażania i efektów działania, ewentualną aktualizację planu 

gospodarki niskoemisyjnej, 

 poszukiwanie wsparcia finansowego na wprowadzenie działań, 

 promocję działań, informację o działaniach dla mediów i organizacji, 

 współpracę z interesariuszami, 

 prowadzenie zakładki na stronie internetowej gminy dot. efektywnego 

wykorzystania energii i odnawialnych źródeł emisji, 

 prowadzenie punktu informacji dla mieszkańców dot. możliwości wsparcia dla 

inwestycji. 

3.2.2 Zaangażowani interesariusze 

Interesariusze to jednostki, grupy, czy też organizacje, na które PGN bezpośrednio, 

bądź pośrednio oddziałuje. Interesariuszami PGN są wszyscy mieszkańcy gminy Grębocice, 

instytucje publiczne i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy. Dwie główne grupy 

interesariuszy to:  

 jednostki gminne (interesariusze wewnętrzni): pracownicy gminy, zakłady opieki 

zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, jednostki organizacyjne i 

pomocnicze gminy, etc. 

 interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, 

organizacje pozarządowe i in. nie będące jednostkami gminnymi.  
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Głównym beneficjentem Planu gospodarki niskoemisyjnej są mieszkańcy gminy 

Grębocice. Jednocześnie gmina nie może brać odpowiedzialności za podjęcie działań przez 

mieszkańców. Gmina będzie jednak wspierała oraz zachęcała mieszkańców do podjęcia 

działań poprzez edukację, prowadzenie spotkań, rozsyłanie informacji, zamieszczanie tekstów 

w prasie lokalnej oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców. 

Bezpośrednim ośrodkiem komunikacji organów gminy z mieszkańcami będą 

zarządzający jednostkami pomocniczymi gminy, czyli sołtysi. Do sołtysów zostaną 

przekazane informacje o możliwości pozyskania środków na działania oraz o istnieniu 

punktu, do którego należy się zgłaszać w Urzędzie Gminy w celu pozyskania szczegółowych 

informacji. 

Część działań podjętych przez gminę będzie dotyczyło jednostek organizacyjnych 

gminy: szkół, instytucji kultury itd. Ich zadaniem będzie współpraca przy wprowadzeniu 

działań ich dotyczących oraz raportowanie o ich wdrażaniu i efektach. Jednostki 

organizacyjne będą ponadto informować oraz prowadzić działania promocyjne wszystkich 

działań „Planu”. 

Za bezpośrednie wdrażanie działań będą odpowiedzialni wszyscy pracownicy Urzędu 

Gminy Grębocice. Zadaniem pracowników będzie gromadzenie i udostępnianie danych 

koordynatorowi w zakresie potrzebnym do opracowania referencyjnych inwentaryzacji emisji 

i monitorowania wdrażania oraz efektów działań zawartych w PGN. 

Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe będą brały aktywny udział 

w realizacji PGN poprzez promocję działań gminy Grębocice, wsparcie merytoryczne, pomoc 

przy poszukiwaniu finansowania zewnętrznego oraz realizację działań edukacyjnych 

na terenie gminy przy wykorzystaniu ich budżetów w ramach zadań własnych. 

3.2.3 Budżet i źródła finansowanie działań 

Przy poszczególnych działaniach w harmonogramie rzeczowo-finansowym określono 

szacunkowe koszty ich wdrożenia. Finansowanie działań będzie pochodziło z różnych źródeł 

i będzie realizowane w miarę pozyskiwania środków. Część środków będzie pochodziło 

ze środków własnych gminy i jednostek wprowadzających działania, natomiast większość 

planowanych środków będzie pozyskanych z programów zewnętrznych. Działania 

edukacyjne są prowadzone przez jednostki oświatowe z terenu Gminy Grębocice. Grupa 

robocza ds. gospodarki niskoemisyjnej będzie zabiegała o pozyskanie finansowania na 

zaplanowane działania. 
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Ponieważ nie można szczegółowo zaplanować w budżecie gminy wszystkich 

wydatków z wyprzedzeniem do roku 2030, dlatego kwoty przewidziane na realizację 

poszczególnych zadań należy traktować jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, 

a nie planowane kwoty do wydatkowania. Część działań posiada na chwile obecną ustalone 

finansowanie, a kwoty przeznaczone na te działania zostały już zapisane w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

Dla planowanych działań określono potencjalne źródła finansowania. Możliwe 

do wykorzystania źródła finansowania (poza budżetem gminy), to przede wszystkim:  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 Krajowy Plan Odbudowy,  

 Programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, 

 Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

we Wrocławiu, 

 Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce (POLSeff), 

 Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego, 

 Środki z Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) i Banku Gospodarstwa Krajowego 

(BGK). 

3.2.4 Środki na monitoring i ocenę realizacji Planu 

Prowadzenie stałego monitoringu PGN jest konieczne dla śledzenia postępów 

we wdrażaniu działań i osiąganiu założonych celów. Monitoring działań oraz ocena efektów 

będzie prowadzona przez koordynatora ds. gospodarki niskoemisyjnej w oparciu o wykaz 

działań i mierników zapisanych w planie oraz o bazę danych sporządzoną przy wykonywaniu 

inwentaryzacji emisji.  

Do danych zbieranych na potrzeby monitoringu będą należeć: 

 terminy realizacji planowanych zadań, jednostki realizujące i postępy prac, 

 koszty poniesione na realizację zadań, 
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 osiągnięte rezultaty działań (efekty redukcji emisji i zużycia energii), 

 napotkane przeszkody w realizacji zadania, 

 ocena skuteczności działań. 

Dane dot. mienia komunalnego będą corocznie gromadzone przez grupę roboczą, 

co posłuży też m.in. do monitorowania wydatków gminy na cele pozyskania energii. Grupa 

robocza co najmniej raz w roku będzie sprawdzała zgodność realizacji działań zawartych w 

planie zapisanych na dany rok ze stanem faktycznym i raportowała stopień ich realizacji. Opis 

postępów realizacji zadań będzie także publicznie dostępny na stronie internetowej gminy 

Grębocice. Grupa robocza będzie odpowiedzialna za sporządzenie referencyjnych 

inwentaryzacji emisji(MEI) w odstępie nie większym niż 5 lata, tj. co najmniej 2-óch MEI, w 

tym jedna na koniec okresu realizacji planu podsumowująca efekty. Proponowane terminy 

wykonania aktualizacji bazy inwentaryzacji emisji w roku 2026 (MEI 2025) oraz 2031 (MEI 

2030). 

3.2.5 Ewaluacja osiąganych celów i sposób wprowadzania zmian  

w planie 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem planistycznym, który bazuje na 

dokonanej inwentaryzacji i przedstawia planowane działania do roku 2030 w oparciu  

o aktualne przepisy prawne i stan wiedzy technicznej. W okresie do 2030 roku technologie 

związane z wykorzystywaniem energii mogą ulec zmianom. Podobnie potrzeby gminy 

Grębocice mogą ewaluować, a stan prawny może narzucać gminie więcej obowiązków 

względem obszaru gminy oraz współpracy regionalnej. Niezbędne jest więc dokonywanie 

koniecznych zmian w planie, sprawdzanie oraz korekcja zakładanych celów. Zakładane cele 

należy sprawdzać w stosunku do celów szczegółowych. W przypadku nieosiągania 

mierników zadań ciągłych należy zanotować działania osiągnięte oraz zmodyfikować cel na 

kolejne lata lub wdrożyć działania wspomagające osiągnięcie zakładanego celu. W przypadku 

osiągnięcia wyniku wyższego niż zakładany cel roczny dla działania, można podwyższyć cel 

długoterminowy. Do planu można dodawać kolejne działania, jeśli w czasie obowiązywania 

planu wystąpi taka potrzeba. W takim przypadku należy podwyższyć zakładany cel. Przy 

dokonywaniu ewaluacji celów oraz dopisywaniu działań podjętych przez gminę należy 

zaznaczyć co zostało zmienione, kiedy zostały dokonane zmiany oraz wpływ działania na 

osiągnięcie celu szczegółowego. 
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4 INWENTARYZACJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 

4.1 Metodologia 

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych została wykonana zgodnie z wytycznymi 

„Porozumienia Między Burmistrzami” w zakresie opracowania planu działań na rzecz 

zrównoważonej energii (SEAP). Rokiem bazowym do inwentaryzacji emisji (BEI) jest rok 

2013, który wyznaczony w Planie Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 

2014-2020.Rokiem referencyjnym dla międzyokresowej inwentaryzacji emisji (MEI) jest rok 

2019 – ostatni rok, dla którego zebrano pełny zestaw danych. 

4.1.1 Zakres inwentaryzacji 

Inwentaryzację emisji przeprowadzono dla obszaru gminy Grębocice. Dane zebrane w 

toku ankietyzacji zostały ekstrapolowane na wszystkie budynki, instalację i pojazdy 

znajdujące się na terenie gminy. Emisje na terenie gminy podzielono ze względu na sektory, 

które odpowiadają za ich powstanie zgodnie z wytycznymi przygotowania planu SEAP.  

4.1.2 Wybór wskaźników emisji 

Inwentaryzacja dla gminy Grębocice została dokonana w oparciu o „standardowe” 

wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2wynikłej 

z końcowego zużycia energii na terenie miasta lub gminy – zarówno emisje bezpośrednie ze 

spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące 

produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców. 

Standardowe wskaźniki emisji bazują na zawartości węgla w poszczególnych 

paliwach i są wykorzystywane w krajowych inwentaryzacjach gazów cieplarnianych 

wykonywanych w kontekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. W tym podejściu najważniejszym 

gazem cieplarnianym jest CO2, a emisje CH4i N2O zostały pominięte. Co więcej, emisje 

CO2powstającew wyniku spalania biomasy/biopaliw wytwarzanych w zrównoważony sposób 

oraz emisje związane z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są 

traktowane jako zerowe. Ze względu na fakt, że w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej do 

2020 r. wykorzystano innych wskaźników emisji (aktualnych na rok 2014) dokonano 

rekalkulacji emisji dla roku bazowego – zgodnie z wytycznymi porozumienia Burmistrzów. 

Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji wykorzystano następujące wskaźniki emisji 

z zużycia energii: 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 2021-2030  
 

 

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Strona 29 
 

Tab. 5 Wskaźniki emisji CO2 z poszczególnych nośników energii 

paliwo/nośnik 
energii 

gęstość wartość opałowa emisja CO2  

Olej napędowy 0,82 kg/litr 11,9 MWh/Mg 0,267 
Mg CO2/ 

MWh 

IPCC 2006 
(Międzyrządowy 
Panel ds. Zmian 

Klimatu) 

Benzyna silnikowa 0,74 kg/litr 12,3 MWh/Mg 0,249 

Mg CO2/ 

MWh IPCC 2006 

Gaz ciekły LPG 0,5 kg/litr 13,1 MWh/Mg 0,227 

Mg CO2/ 

MWh IPCC 2006 

Węgiel kamienny 

bitumiczny  
- - 7,2 MWh/Mg 0,341 

Mg CO2/ 

MWh 
IPCC 2006 

Olej opałowy 0,86 kg/litr 11,2 MWh/Mg 0,279 

Mg CO2/ 

MWh 
IPCC 2006 

Drewno 700 kg/m
3
 4,15 MWh/Mg 0,000 

Mg CO2/ 

MWh 
IPCC 2006 

Gaz ziemny 

wysokometanowy 
0,742 kg/Nm

3 
13,3 MWh/Mg 0,202 

Mg CO2/ 

MWh 
IPCC 2006 

Energia 

elektryczna z sieci 

krajowej 

- - - - 0,765 

Mg CO2/ 

MWh KOBIZE 

Energia 

elektryczna 

wytwarzana 

lokalnie 

- - - - 0,651 

Mg CO2/ 

MWh 
Zgodnie ze 

wzorem SEAP* 

Kolektory 

słoneczne 
- - - - 0,000 

Mg CO2/ 

MWh 
IPCC 2006 

Ogniwa 

fotowoltaiczne 
- - - - 0,000 

Mg CO2/ 

MWh 
IPCC 2006 

Elektrownia 

wiatrowa 
- - - - 0,000 

Mg CO2/ 

MWh 
IPCC 2006 

Energia wodna - - - - 0,000 

Mg CO2/ 

MWh 
IPCC 2006 

* wzory SEAP zostały przedstawione w rozdziałach: 4.1.4.1 
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4.1.3 Sposób zbierania danych 

Proces sporządzania inwentaryzacji emisji może być ogólnie opisany, jako proces 

zbierania odpowiednich danych, a następnie wprowadzania tych danych do narzędzia 

inwentaryzacji emisji PGN. W tym celu wykorzystano dwie metody zbierania danych emisji: 

Metodologia „bottom-up” polegająca na zbieraniu danych u źródła. Każda jednostka 

podlegająca inwentaryzacji podaje dane, które później agreguje się w taki sposób, aby dane 

były reprezentatywne dla większej populacji lub obszaru. Metodologia ta zwiększa 

prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy analizie i obróbce danych oraz niepewność, czy 

cała docelowa populacja została ujęta w zestawieniu. 

Metodologia „top-down” polega na pozyskiwaniu zagregowanych danych dla większej 

jednostki obszaru lub populacji. Jakość danych jest wtedy generalnie lepsza, ponieważ jest 

mała ilość źródeł danych. Jeżeli zagregowane dane nie są reprezentatywne dla danego obszaru 

lub populacji, należy tak je przekształcić, aby jak najwierniej obrazowały zaistniałą sytuację. 

Głównym defektem tej metody jest mała rozdzielczość danych, która może ukryć trendy, 

mogące pojawić się przy większej rozdzielczości. 

Przygotowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Grębocice poprzedzono 

procesem inwentaryzacji z wykorzystaniem ankietyzacji. Inwentaryzacja szczegółowa 

dotyczyła głównie obiektów należących do gminy. 

W przypadku obiektów należących do osób prywatnych, ze względu na całkowitą 

dobrowolność w przekazywaniu danych, inwentaryzacja może być obarczona błędami. Proces 

inwentaryzacji (zbierania danych) zrealizowany został poprzez rozprowadzenie na terenie 

gminy formularzy ankiety na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy 

Grębocice. Ankietę można było pobrać ze strony internetowej gminy, wypełnić i odesłać. 

Inwentaryzacja prowadzona była w miesiącach październik-listopad 2020 r. i obejmowała 

obszary: 

- społeczeństwo (budynki wielorodzinne w sektorze komunalnym) – wysłane zostały 

pisma do zarządców, 

- przedsiębiorcy – rozprowadzona została ankieta dla przedsiębiorcy, 

- dostawcy energii elektrycznej – wysłano pisma z prośbą o przekazanie danych, 

- dostawy gazu ziemnego - wysłano pisma z prośbą o przekazanie danych, 

- jednostki publiczne (służba zdrowia, szkolnictwo,) – wystąpiono do UG Grębocice z 

prośbą o przekazanie danych, 
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- pojazdy samochodowe na terenie gminy – wykorzystano dane z BDL GUS, 

- wykaz danych dotyczących wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza – 

wystąpiono z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego, 

- obiekty należące do gminy – wystąpiono z prośbą o przekazanie danych do Urzędu 

Gminy Grębocice. 

Zbieranie danych odbywało się metodą krzyżową tj. poprzez otrzymane informacje 

z ankietyzacji mieszkańców zestawione zostały z ankietyzacją przedsiębiorstw i instytucji 

świadczących usługi w zakresie obrotu energią i sprzedaży. Funkcję pomocniczą pełnił Bank 

Danych Lokalnych GUS (BDL GUS), jak również dokumenty dostępne w Urzędzie Gminy 

Grębocice. 

Większość danych związanych z aktywnością samorządu lokalnego zyskano 

na podstawie faktur za dostawy energii, zakupu paliw. Dla grupy społeczeństwa, źródła 

danych są bardziej zdywersyfikowane i obejmują dane uzyskane od dostawców energii 

elektrycznej i paliw gazowych, stosowanych ankietach oraz szacunkach eksperckich. 

4.1.4 Sposób podejścia do analizowanych nośników 

4.1.4.1 Energia cieplna 

Emisja z zużycia energii cieplnej została określona dla energii zawartej w paliwie lub 

wykorzystanym na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej 

i przygotowania posiłków (energia finalna). Przy inwentaryzacji wykorzystano dane zebrane 

w procesie ankietyzacji, a następnie rozszerzono na pozostałe budynki zgodnie 

z powierzchnią mieszkalną na terenie gminy. Zużycie energii przez budynki wielorodzinne 

oraz jednorodzinne zostały obliczone poprzez ekstrapolację wyników ankietyzacji na 

powierzchnię użytkową budynków nieobjętych akcją ankietyzacji. 

Zużycie gazu wobec odmowy udzielenia informacji przez operatora systemu 

dystrybucyjnego zostało oszacowane na podstawie danych GUS. 

 Zużycie energii finalnej przez sektor przemysłu i usług został oszacowany na 

podstawie danych uzyskanych od Urzędu Marszałkowskiego odnośnie opłat środowiskowych 

przedsiębiorstw na terenie gminy. Część przedsiębiorstw posiada profil produkcyjno-

usługowy przy czym w trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji niemożliwe było jasne 

rozdzielenie zapotrzebowania na energię do celów produkcyjnych i usługowych dlatego 

wszystkie przedsiębiorstwa zakwalifikowane zostały do działu „usługi”.  
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4.1.4.2 Energia elektryczna 

Inwentaryzacji dokonano na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej  

w powiecie polkowickim przekazanej przez operatora sieci dystrybucyjnej - TAURON 

Dystrybucja SA. Wobec niskiej wartości ankietyzacji zużycia energii elektrycznej 

(mieszkańcy nie posiadają wiedzy dot. zużycia energii elektrycznej) wykorzystano dane 

przekazane do GUS przez TAURON Dystrybucja S.A., zużycia dla terenu wiejskiego w 

całym powiecie polkowickim, a następnie obliczono dla gminy Grębocice z założeniem że 

zużycie energii jest wprost proporcjonalne do liczby ludności. 

Za wskaźnik emisji przyjęto wskaźnik emisji energii elektrycznej w Polsce 

opublikowany przez KOBIZE równe 0,735 Mg CO2/MWh. Uwzględniono produkcję lokalną 

energii elektrycznej na terenie gminy z jednostek wytwórczych poniżej 25 MW mocy 

zainstalowanej oraz obliczono lokalny współczynnik emisji zgodnie ze wzorem 

rekomendowanym przez SEAP: 

EFE =
[TCE −  LPE −  GEP] x NEEFE +  CO2LPE +  CO2GEP

TCE
 

Gdzie: 

EFE = lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej [t/MWhe] 

TCE = całkowite zużycie energii elektrycznej na terenie miasta/gminy (jak w Tabeli A 

szablonu SEAP) [MWhe] 

LPE = lokalna produkcja energii elektrycznej (jak w tabeli C szablonu SEAP) 

[MWhe] 

GEP = ilość zielonej energii elektrycznej zakupionej przez miasto/gminę  

NEEFE = krajowy lub europejski wskaźnik emisji dla energii elektrycznej [t/MWhe] 

CO2LPE = emisja CO2 towarzysząca lokalnej produkcji energii [t] 

CO2GEP = emisja CO2 towarzysząca produkcji certyfikowanej zielonej energii 

elektrycznej kupowanej przez miasto/gminę [t]. 

Współczynnik dla energii elektrycznej w gminie Grębocice obliczony zgodnie z 

powyższym wzorem wynosi 0,651 Mg CO2/MWh, na niższą wartość współczynnika emisji 

wpływ mają lokalne źródła energii elektrycznej:  

 elektrownia fotowoltaiczna Krzydłowice - 999kW. 
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4.1.4.3 Transport  

Transport lokalny został oszacowany w oparciu o liczbę zarejestrowanych pojazdów 

na terenie gminy, do wyliczenia emisji użyto wskaźników średniej liczby przejechanych 

kilometrów przez pojazd. Emisję z taboru gminnego wyliczono na podstawie rzeczywistego 

zużycia paliwa w ciągu roku – zadeklarowanego przez Urząd Gminy w Grębocicach. Gmina 

nie posiada własnego transportu publicznego. 

4.2 Bilans emisji w gminie Grębocice 

Zużycie energii na terenie gminy Grębocice w roku bazowym 2013 wyniosło łącznie 

63 532 MWh, podczas gdy do roku 2019 spadło o 5% do poziomu 60 115 MWh.Emisja 

CO2w roku bazowym wynosiła 15 436 Mg, a w roku 2019 nieznacznie spadła do 15 220 Mg 

(o 1%). Największy udział w zużyciu energii w 2019 r. przypada na budynki mieszkalne 

(prywatne) – 73% (44 109 MWh), sektor publiczny (budynki użyteczności publicznej, 

instalacje wodno- kanalizacyjne, oświetlenie oraz tabor gminny) odpowiadają za znacznie 

mniejsze zużycie energii (łącznie ok. 5%). W przypadku całkowitej emisji CO2 z terenu 

gminy Grębocice, za emisje w roku 2019 ponownie w największym stopniu odpowiadają te 

same sektory jak w przypadku zużycia energii finalnej: budynki mieszkalne- 70%, transport 

prywatny i komercyjny – 18%, sektor publiczny ogółem – ok 9%. 
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Rys. 6  Zużycie energii przez sektory na terenie gminy Grębocice w 2019 roku. 
 

 
Rys. 7 Emisja CO2 przez sektory na terenie gminy Grębocice w 2019 roku 
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Za największy spadek zużycia energii finalnej zaobserwowano w sektorze „tabor 

publiczny” – o 43%, w przypadku budynków publicznych spadek zużycia energii finalnej 

wyniósł 37% co było głównie spowodowane przeniesieniem statystycznym w 2019 r. 

budynków komunalnych mieszkalnych do grupy budynków mieszkalnych. Jednakże po 

wyeliminowaniu przeniesienia zużycie energii końcowej w 2019 r. w budynkach publicznych 

względem 2013 r. spadło o 15%. Dość znaczny spadek odnotowano także w sektorze 

budynków mieszkalnych, gdzie zużycie energii spadło o 9%. Wzrost zużycia odnotowano 

natomiast w sektorze transportu, głównie na skutek zwiększenia liczby pojazdów i ich 

użytkowania, nastąpił także wzrost zużycia energii na oświetlenie publiczne (pomimo 

modernizacji części punktów na LED) co można tłumaczyć rozbudową oświetlenia 

publicznego. Należy zauważyć że w kalkulacji na 2013 r. nie uwzględniono emisji z instalacji 

wodno-kanalizacyjnej. 

 
Rys. 8 Zużycie energii przez sektory na terenie gminy Grębocice w 2013 i 2019 roku. 

W zakresie emisji CO2 zaobserwowano nieznaczny spadek emisji w stosunku do 2013 

roku o 1%. Spadek emisji jest niższy niż spadek zużycia energii głównie ze względu na 

zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną. 
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Rys. 9 Emisja CO2 przez sektory na terenie gminy Grębocice w 2013 i 2019 roku. 

 

Tab. 2 Zużycie energii i emisja CO2 przez sektory na terenie gminy Grębocice w 2013 i 2019 roku - porównanie 
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Zużycie energii w Gminie Grębocice w roku bazowym 2019 z podziałem na rodzaje 

paliw przedstawiał się następująco: węgiel kamienny 33%, biomasa – 23%, gaz ziemny 12%, 

energia elektryczna - 10%. W przypadku paliw z terenu Gminy Grębocice za największy 

udział w emisji odpowiada spalanie węgla kamiennego – 45% oraz zużycie energii 

elektrycznej – 26%. 

 

 
Rys. 10 Zużycie energii finalnej w gminie miasto i gminie Grębocice w podziale na nośniki energii 
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Rys. 11 Emisja CO2 na terenie gminy Grębocice w podziale na nośniki energii 

Największy spadek zużycia energii finalnej zanotowano w przypadku biomasy, gazu 

ciekłego i ziemnego oraz węgla kamiennego. Spadki te są efektem zwiększania efektywności 

energetycznej budynków i zmiany sposobu ogrzewania na bardziej efektywny. Duży wzrost 

odnotowano w zużyciu benzyny, oraz energii odnawialnej w postaci pomp ciepła oraz 

fotowoltaiki. 
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Tab. 4 Zużycie energii w gminie Grębocice w 2013 roku (BEI) 
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Tab. 5 Emisja CO2 w gminie Grębocice w 2013 roku (BEI) 
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Tabor gminny       0,00 0,00 43,35 6,23         0,00       49,58 

Transport publiczny       0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00 

Transport prywatny i komercyjny       550,19 0,00 1136,10 610,43         0,00       2296,71 

Transport razem 0 0 0 550,19 0 1179,45 616,66 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 2346,29 

INNE:                                 

Gospodarowanie odpadami 

  

  

Gospodarowanie ściekami   

Tutaj należy wpisać inne emisje 
________________________________   

Razem 3474,23 0,00 1699,43 748,35 0,00 1179,45 616,66 0,00 7717,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15435,99 

                     
Odnośne współczynniki emisji CO2 [t/MWh] 0,765 0,000 0,202 0,227 0,279 0,267 0,249   0,341   0 0 0 0 0 

 

Współczynnik emisji CO2 dla energii elektrycznej 
niewytwarzanej lokalnie [t/MWh] 0,765 
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Tab. 6 Zużycie energii w gminie Grębocice w 2019 roku (MEI) 

Kategoria 

KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII [MWh] 

Energia 
elektryczna 

Ciepło/chłód 

Paliwa kopalne Energia odnawialna 

Razem Gaz 
ziemny 

Gaz ciekły 
Olej 

opałowy 
Olej 

napędowy 
Benzyna 

Węgiel 
kamienny 

Biomasa 
pompa 
ciepła 

Słoneczna 
fotowolta

iczna 

Słoneczna 
cieplna 

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ: 
 

  

Budynki użyteczności publicznej 453,7 0,0 1 291,3 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 536,0 43,9 6,5 2 366,8 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe 
(niekomunalne) 348,70 0,0 98,0 58,8 0,0 0,0 0,0 646,62 480,1 0,0 0,0 0,0 1 632,1 

Budynki mieszkalne 4 157,4 0,0 5 914,7 906,6 0,0 0,0 0,0 19 375,9 13 389,8 125,9 153,0 85,9 44 109,1 

Instalacje wodno-kanalizacyjne 674,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 674,8 

Komunalne oświetlenie publiczne 388,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 388,7 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 6 023,3 0,0 7 304,0 1 000,7 0,0 0,0 0,0 20 022,5 13 869,8 661,9 196,9 92,3 49 171,5 

TRANSPORT:     

Tabor gminny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,3 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,6 

Transport prywatny i komercyjny   0,0 0,0 0,0 1 746,4 0,0 4 514,4 4 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 836,3 

Transport razem 0,0 0,0 0,0 1 746,4 0,0 4 600,7 4 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 943,9 

Razem 6 023,3 0,0 7 304,0 2 747,1 0,0 4 600,7 4 596,8 20 022,5 13 869,8 661,9 196,9 92,3 60 115,5 

 



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 2021-2030  
 

 

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Strona 42 
 

Tab. 7 Emisja CO2 w gminie Grębocice w 2019 roku (MEI) 
 

Kategoria 

emisje CO2 [t] 

Energia 
elektryczna 

Ciepło/chłód 

Paliwa kopalne Energia odnawialna 

Razem Gaz 
ziemny 

Gaz ciekły 
Olej 

opałowy 
Olej 

napędowy 
Benzyna 

Węgiel 
kamienny 

Biomasa 
pompa 
ciepła 

Słoneczna 
fotowolta

iczna 

Słoneczna 
cieplna 

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ: 
 

                        

Budynki, wyposażenie/urządzenia komunalne 295,3 0,0 260,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 564,1 

Budynki, wyposażenie/urządzenia usługowe 
(niekomunalne) 

226,9 0,0 19,8 13,3 0,0 0,0 0,0 220,5 0,0 0,0 0,0 0,0 480,6 

Budynki mieszkalne 
2 705,7 0,0 1 194,8 205,8 0,0 0,0 0,0 6 607,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10 713,4 

Instalacje wodno-kanalizacyjne 
439,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 439,2 

Komunalne oświetlenie publiczne 
253,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 253,0 

Budynki, wyposażenie/urządzenia i przemysł razem 3 920,0 0,0 1 475,4 227,2 0,0 0,0 0,0 6 827,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12 450,2 

TRANSPORT: 
             

Tabor gminny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 

Transport prywatny i komercyjny   0,0 0,0 0,0 396,4 0,0 1 205,4 1 139,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 741,1 

Transport razem 0,0 0,0 0,0 396,4 0,0 1 228,4 1 144,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 769,4 

INNE: 
             

Razem 3 920,0 0,0 1 475,4 623,6 0,0 1 228,4 1 144,6 6 827,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15 219,7 

              
Odnośne współczynniki emisji CO2 w [t/MWh] 0,651 0,000 0,202 0,227 0,279 0,267 0,249 0,341 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Współczynnik emisji CO2 dla energii elektrycznej 
niewytwarzanej lokalnie [t/MWh] 0,765   
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Tab. 8 Lokalne wytwarzanie energii elektrycznej w gminie w 2019 roku (MEI) 

Energia elektryczna wytwarzana lokalnie  (z wyjątkiem 
zakładów ETS oraz wszystkich zakładów/jednostek > 25 

MW) 

Energia 
elektryczna 
wytwarzana 

lokalnie 
[MWh] 

  Nakład nośników energii [MWh] 

Emisje 
CO2/ekw. 

CO2 [t] 

Odnośne 
współczynn

iki emisji 
CO2 dla 

wytwarzani
a energii 

elektryczne
j w 

[t/MWh] 

Paliwa kopalne 

Para 
Olej 

roślinny 

Inne 
źródła 

odnawialn
e 

Inne 
Gaz ziemny Gaz ciekły 

Olej 
opałowy 

Węgiel 
brunatny 

Węgiel 
kamienny 

Elektrownia fotowoltaiczna Krzydłowice 999kW 899,1 

                  

0 0 

 
 0 0 

Razem 899,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 

 



5 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

5.1 Wskazanie obszarów problemowych 

Wykonana analiza dokumentów strategicznych oraz międzyokresowa inwentaryzacja 

emisji dla 2019 roku pozwala na identyfikację głównych obszarów problemowych w 

kontekście opracowania niniejszego planu. Zidentyfikowane obszary problemowe to: 

 efektywność wykorzystania energii w budynkach, 

 źródła pochodzenia energii w tym wykorzystanie lokalnych zasobów energii 

odnawialnej, 

 stan świadomości mieszkańców powiązana z ich sytuacją ekonomiczną. 

5.1.1 Efektywność  wykorzystania energii w budynkach 

Budownictwo prywatne na terenie gminy Grębocice można określić jako 

energochłonne, średnie zużycie energii zawartej w paliwie w budynkach mieszkalnych 

wyniosło w 2019roku 276 kWh/m
2
. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie miały budynki 

ogrzewane indywidualnie wielopaliwowe z kotłami na paliwa stałe jako źródła ciepła.  

Ciepło do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej jest 

wytwarzane głównie w indywidualnych instalacjach centralnego ogrzewania (c.o.) oraz 

ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) wykorzystujących jako źródło ciepła kotły rusztowe na 

paliwa stałe. Sprawność wytwarzania energii w tych kotłach jest niska, występują problemy 

z regulacją i modulacją mocy, co w efekcie przekłada się na nieadekwatne wytwarzanie ciepła 

w stosunku do zapotrzebowania. Mieszkańcy mają problem z zapewnieniem komfortu 

cieplnego, a budynki (lub ich części) są często niedogrzane lub przegrzane. W okresie letnim, 

gdy zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie nie występuje mieszkańcy mogą mieć problem 

z dostępem do ciepłej wody użytkowej, a jej przygotowanie w kotłach o dużej mocy jest mało 

efektywne, natomiast wykorzystanie energii elektrycznej jest mało opłacalne ekonomicznie.  

5.1.2 Źródła pochodzenia energii w tym wykorzystanie lokalnych 

zasobów energii odnawialnej 

Na terenie gminy Grębocice w kotłowniach indywidualnych wykorzystywany jest 

głównie węgiel kamienny oraz drewno. Spalanie tych paliw następuje jednak mało 

efektywnie w kotłach na paliwa stałe bez uprzedniego przetworzenia, w skutek czego duża 

część energii jest marnotrawiona, a zużycie energii w budynkach wykorzystujących zarówno 
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biomasę jak i węgiel jest wyższa niż w pozostałych. Kotłownie lokalne, które są bardziej 

efektywne i zautomatyzowane wykorzystują głównie węgiel kamienny. Na terenie gminy 

działa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 999kW. W gminie spośród osób fizycznych 

zinwentaryzowano następujące instalacje OZE: 

 instalacje fotowoltaiczne – 34szt. 

 kolektory słoneczne – 54szt. 

 pompy ciepła – 8 szt. 

Gmina Grębocice posiada zasoby energii odnawialnej, które w chwili obecnej 

wykorzystywane są w niewielkim zakresie. 

5.1.3 Stan świadomości mieszkańców oraz ich sytuacja ekonomiczna 

Stan świadomości mieszkańców dotyczący gospodarowania z zachowaniem dobrego 

stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Grębocice można ocenić jako dobry. 

Problemem jest jednak niedostateczna wiedza na temat negatywnych skutków spalania niskiej 

jakości opału oraz odpadów w paleniskach indywidualnych, co w procesie ankietyzacji 

wskazywano jako dużą uciążliwość. Rozpoznawalność odnawialnych źródeł energii oraz zalet 

ich stosowania jest wśród mieszkańców dostateczna, lecz powinna być w dalszym ciągu 

rozpowszechniana, szczególnie w odniesieniu do małych źródeł wytwarzania (tzw. instalacji 

prosumenckich). Na małe zainteresowanie problemami związanymi z energią 

i zanieczyszczeniem środowiska poza niedostateczną świadomością może mieć wpływ także 

słabość ekonomiczna, szczególnie wśród pewnych grup mieszkańców. 
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5.2 Cele strategiczne i szczegółowe do 2030 roku 

Cele Planu gospodarki niskoemisyjnej wpisują się w cele przyjęte na poziomie Unii 

Europejskiej w zakresie transformacji gospodarki europejskiej w kierunku niskoemisyjnym. 

Wyznaczone cele szczegółowe na poziomie lokalnym dla gminy wpisują się w cel 

strategiczny.  

Celami strategicznymi gminy Grębocice do 2030 roku jest:  

Cel strategiczny 1. Zmniejszenie zużycie energii finalnej o 17,7 % w 

stosunku do roku 2013 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej 

o 3 027 MWh/rok oraz udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

z poziomu 27,9% w roku bazowym do 33,5% całkowitego zużycia energii na 

terenie gminy 

Cel strategiczny 3. Zmniejszenie emisji CO2 z obszarów objętych planem 

o 43,2% w stosunku do roku bazowego 

Cele strategiczne będą realizowane w trzech obszarach tematycznych: 

 sektor publiczny 

 sektor prywatny 

 działania edukacyjne (miękkie) 

Celami szczegółowymi planu na terenie gminy są: 

 Poprawa efektywności energetycznej w obiektach publicznych; 

 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach prywatnych; 

 Zabudowa źródeł OZE; 
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5.3 Określenie celów w zakresie energii i emisji 

Efektami realizacji celu strategicznego oraz celów szczegółowych będzie redukcja 

emisji CO2, redukcja zużycia energii finalnej oraz zwiększenie wykorzystania energii 

odnawialnej. Celami gminy Grębocice do roku 2030 w tym zakresie zostały przedstawione w 

tabeli poniżej: 

Tab. 9 Cele gospodarki niskoemisyjnej do 2030 roku dla gminy Grębocice 

  
2013 (rok 

BEI) 
2019 (rok 

MEI) 

2020 (obiekty 
obecnie 

istniejące) 

redukcja/wzr
ost (w 

stosunku do 
BEI) [MWh] 

redukcja/wzr
ost (w 

stosunku do 
BEI) [%] 

zużycie energii finalnej [MWh] 63 532 60 115 52 263 7 853 -17,7% 

  
w tym sektor 

komunalny[MWh] 
4 220 3 538 3 030 507 -28,2% 

  
w tym sektor 

prywatny[MWh] 
59 312 56 578 49 233 7 345 -17,0% 

produkcja energii z 
odnawialnych źródeł [MWh] 

17 754 14 456 17 484 3 027 20,9% 

  
w tym sektor 

komunalny[MWh] 
839 586 917 331 56,4% 

  
w tym sektor 

prywatny[MWh] 
16915 13 870 16 566 2 697 19,4% 

udział energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych [%] 

27,9% 24,0% 33,5%   19,7% 

  w tym sektor komunalny 19,9% 16,6% 30,3%   52,3% 

  w tym sektor prywatny 28,5% 24,5% 33,6%   18,0% 

emisja gazów CO2 z obszarów 
objętych planem [Mg] 

15 436 15 220 8 760 6 459 -43,2% 

  
w tym sektor komunalny 

[Mg ] 
1 065 1 285 928 356 -12,8% 

  
w tym sektor prywatny 

[Mg ] 
14 371 13 935 7 832 6 103 -45,5% 

 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim – raport wojewódzki za 

rok 2019 –publikacja GIOŚ 2020 wymienia obszary, w których stwierdzono przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych jakości powietrza. W publikacji gmina Grębocice nie została 

ujęta, tym samym nie ma konieczności wyznaczenia celów dla redukcji emisji PM10, PM2,5 

oraz benzo(a)pirenu na terenie gminy, przy czym niewątpliwie realizacja zakładanych działań 

do tego typu efektów się przyczyni, co jest zgodne z aktualnie obowiązującymi Programami 

Ochrony Powietrza. 
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5.4 Analiza SWOT celów „Planu” do roku 2030 
(S) silne strony (W) słabe strony 

 Aktywna postawa władz gminy w zakresie 

działań na rzecz ochrony środowiska i 

ochrony klimatu, 

 Determinacja władz do wdrożenia działań w 

zakresie rozwoju w oparciu o gospodarkę 

niskoemisyjną,  

 Zainteresowanie interesariuszy wdrażaniem 

działań i pozyskiwaniem środków na ich 

realizację, 

 Potencjał gminy w zakresie OZE. 

- Niewystarczające środki finansowe na 

realizację działań, w tym dofinansowania 

działań przewidzianych do realizacji przez 

społeczeństwo, 

- Brak właściwej kompetencji gminy dla 

realizacji niektórych działań przez 

społeczeństwo, ograniczone możliwości 

wpływu na mieszkańców, 

- Ochrona konserwatorska wielu budynków 

uniemożliwiająca ich termomodernizację, 

- Niewielka świadomość społeczna w zakresie 

ochrony środowiska. 

(O) szanse (T) zagrożenia 

 Zainteresowanie mieszkańców gminy do 

uczestnictwa w działaniach wyrażone w 

ankietach, 

 Krajowe zobowiązania dotyczące 

zapewnienia odpowiedniego poziomu energii 

odnawialnej i biopaliw na poziomie 

krajowym, w zużyciu końcowym, 

 Wymagania UE dotyczące efektywności 

energetycznej, 

 Wsparcie finansowe UE dla inwestycji w 

OZE, termomodernizację i rozbudowę sieci 

ciepłowniczej, 

 Fundusze zewnętrzne na działania na rzecz 

efektywności energetycznej i redukcji emisji 

(fundusze europejskie, środki krajowe), 

 Wzrastająca presja na racjonalne 

gospodarowanie energią i ograniczanie emisji 

w skali europejskiej i krajowej, 

 Szybki rozwój technologii 

energooszczędnych oraz ich coraz większa 

dostępność (np. tanie energooszczędne źródła 

światła), 

 Naturalna wymiana indywidualnych środków 

transportu na pojazdy ekonomiczniejsze, 

 Wzrost cen nośników energii powodujący 

presję na ograniczenie końcowego zużycia 

energii, 

 Rosnące zapotrzebowanie ze strony 

użytkowników energii na działania 

proefektywnościowe, 

 Wzrost świadomości ekologicznej 

społeczeństwa. 

 Wciąż jeszcze wysokie koszty instalacji 

odnawialnych źródeł energii oraz działań 

termomodernizacyjnych, 

 Ogólnokrajowy trend wzrostu zużycia energii 

elektrycznej, 

 Wzrastający poziom zamożności i związany 

z tym efekt „zaspokajania głodu” na 

materiały konsumpcyjne i podnoszące 

komfort życia powodujące nadmierne 

zużycie energii. 
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5.5 Działania przewidziane do realizacji 

5.5.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

W poniższych tabelach znajdują się ogólne oraz szczegółowe zakresy działań na rzecz 

gospodarki niskoemisyjnej w gminie. Działania zostały pogrupowane oraz opisane. Część 

działań ma charakter planowy i działania te zostaną wprowadzone jeśli zostaną pozyskane 

dodatkowe środki na ich wdrożenie.  
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Tab. 6 Harmonogram rzeczowo-finansowy do 2030 roku 

Lp. Nazwa Opis działania Jednostka realizująca 

Szacowany 

koszt do 

2030 [tys. zł] 

Szacowana 

oszczędność 

energii do 

2030 

[MWh/rok] 

Szacowany 

wzrost 

wytwarzania 

energii z 

OZE do 2030 

[MWh/rok] 

Szacowana 

redukcja 

emisji  CO2 

do 2030 

[Mg/rok ] 

Działania inwestycyjne w sektorze publicznym 

Działanie 

1.1 

Termomodernizacja 

budynków publicznych 

W ramach działania przewiduje się  

termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury i 

Biblioteki w Grębocicach oraz hali sportowej wraz 

z łącznikiem 

Gmina Grębocice Referat 

Inwestycji 
6 000 197,72 60,75 43,11 

Działanie 

1.2 

Modernizacja komunalnego 

oświetlenia zewnętrznego 

Działanie zakłada modernizację oświetlenia na 

terenie gminy poprzez wymianę ulicznych lamp na 

nowe typu LED oraz rozbudowę i uzupełnienia 

oświetlenia – 300 szt. 

Gmina Grębocice Referat 

Inwestycji 
300 145,50 0,00 94,69 

Działanie 

1.3 

Zakup samochodu 

elektrycznego 

Działanie będzie polegało na zakupie samochodu z 

napędem elektrycznym do celów służbowych – 

zgodnie z Ustawą o elektromobilności 

Gmina Grębocice Referat 

Inwestycji 
100 4,27 0,00 0,00 

Działanie 

1.4 
Budowa ścieżek rowerowych 

Plan zakłada budowę ścieżek rowerowych o 

nawierzchni utwardzonej na terenie gminy 

Gmina Grębocice Referat 

Inwestycji 
2 000 160,00 0,00 42,72 

Działanie 

1.5 

Zabudowa instalacji OZE na 

obiektach komunalnych 

Działanie polega na montażu odnawialnych źródeł 

energii na obiektach komunalnych – budynkach 

publicznych oraz na potrzeby oczyszczalni ścieków 

Gmina Grębocice Referat 

Inwestycji 
1 500 0,00 270,00 175,72 

Działanie 

1.6 

Budowa budynków 

użyteczności publicznej o 

niskim zużyciu energii 

Działanie polega na budowie nowych budynków o 

niskim zużyciu energii i zastosowaniu OZE: 

świetlica wiejska w Ogorzelcu z zastosowaniem 

instalacji fotowoltaicznej oraz Przedszkole w 

Rzeczycy z zastosowaniem instalacji 

fotowoltaicznej i pompy ciepła 

Gmina Grębocice Referat 

Inwestycji 
7 000 0,00 66,30 0,00 

razem działania w sektorze publicznym 9 900 507,49 330,75 356,24 
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Lp. Nazwa Opis działania Jednostka realizująca 

Szacowany 

koszt do 

2030 [tys. zł] 

Szacowana 

oszczędność 

energii do 

2030 

[MWh/rok] 

Szacowany 

wzrost 

wytwarzania 

energii z 

OZE do 2030 

[MWh/rok] 

Szacowana 

redukcja 

emisji  CO2 

do 2030 

[Mg/rok ] 

Działania inwestycyjne w sektorze prywatnym 

Działanie 

2.1 

Termomodernizacja 

budynków mieszkalnych 

Pełna lub częściowa termomodernizacja 

obiektów prywatnych w zakresie wymiany 

stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia 

stropodachu i ścian zewnętrznych 

mieszkańcy gminy 7 000 1 904,40 0,00 649,40 

Działanie 

2.2 

Wymiana kotłów na paliwa 

stałe na niskoemisyjne źródła 

ciepła 

Wymiana wszystkich kotłów na paliwa 

stałe w gminie na kotły niskoemisyjne, 

pompy ciepła lub ogrzewanie elektryczne 

– 845 szt. 

mieszkańcy gminy 10 140 5 364,06 1 796,53 4 867,99 

Działanie 

2.3 

Montaż paneli 

fotowoltaicznych na  

budynkach prywatnych 

Działanie przewiduje montaż paneli 

fotowoltaicznych na budynkach 

mieszkalnych (ok. 200 systemów) o 

przeciętnej mocy 5 kW 

mieszkańcy gminy 5 000 0,00 900,00 585,73 

Działanie 

2.4 
Rozwój elektromobilności 

Działanie przewiduje montaż ładowarek 

elektrycznych przez osoby prywatne – ok. 

100 szt. oraz zakup samochodów 

elektrycznych – ok. 120 szt. 

mieszkańcy gminy 10 100 76,56 0,00 0,00 

razem działania w sektorze prywatnym 
32 240 7345,02 2696,53 6103,12 

razem działania inwestycyjne 
42 140 7852,51 3027,28 6459,36 
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Lp. Nazwa opis działania Jednostka realizująca 

Działania nieinwestycyjne (miękkie) 

Działanie 

3.1 
Wprowadzenie Zielonych Zamówień Publicznych 

Działanie będzie polegało na wdrażaniu 

systemu Zielonych Zamówień Publicznych, 

które przy wyborze oferty biorą pod uwagę 

aspekty środowiskowe 

Gmina Grębocice 

Działanie 

3.2 
Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży 

Działanie będzie polegało na realizacji 

kampanii i spotkań o charakterze 

ekologicznym w szkołach 

Gmina Grębocice 

Działanie 

3.3 
Promocja działań niskoemisyjnych 

Na stronie internetowej dostępne będą 

informacje dot. działań niskoemisyjnych 

podejmowanych przez gminę 

Gmina Grębocice 

Działanie 

3.4 
Promowanie rozwiązań proekologicznych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

W zapisach miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

uwzględnione zostaną zapisy dot. 

wykorzystania źródeł niskoemisyjnych oraz 

odnawialnych źródeł energii 

Gmina Grębocice 
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ZAŁĄCZNIK 1 – OPIS MOŻLIWYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 
Dla planowanych działań określono potencjalne źródła finansowania. Możliwe 

do wykorzystania źródła finansowania (poza budżetem gminy), to przede wszystkim:  

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020,  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-

2027 – w przygotowaniu,  

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 Program Horizon,  

 Programy oraz środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej,  

 Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

we Wrocławiu, 

 Program Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce (POLSeff), 

 Fundusz Remontów i Termomodernizacji Banku Gospodarstwa Krajowego, 

 Środki z Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) i Banku Gospodarstwa 

Krajowego (BGK). 

Wśród wyżej wymienionych źródeł finansowania szczególnie istotne dla realizacji 

Planu gospodarki niskoemisyjnej mogą być środki: 

Środki  i programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako 

regionalna instytucja finansów publicznych, jest od przeszło 20 lat strategicznym partnerem 

samorządów, oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska. 

Nasza działalność jest ukierunkowana na finansowe wspieranie przedsięwzięć służących 

ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę 

zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji 

programów ekologicznych regionu (art. 400a. ust. 1 pkt. 1-9 i 11-42 ustawy Prawo ochrony 

środowiska). 

Podstawowymi priorytetami środowiskowym wspieranymi przez Fundusz są: 

 szeroko rozumiana ochrona atmosfery (w tym odnawialne źródła energii i 

poprawa efektywności energetycznej), 
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 ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, 

 racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 

 ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, 

 edukacja ekologiczna. 

Celem strategicznym Funduszu jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone 

gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie 

przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. 

W ramach współpracy pomiędzy WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW, WFOŚiGW 

zajmuje się dystrybucją programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

PP Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji 

gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest 

dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do 

podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do 

podwyższonego poziomu dofinansowania. 

 W ramach programu w zależności od opcji mogę być wykonane prace w zakresie: 

Opcja 1: Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na 

paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy 

ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z 

zakresu): 

 demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub 

cwu (w tym kolektorów słonecznych),  

 zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

 zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, 

drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), 

 dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod 

warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja 

projektowa, ekspertyzy. 

Opcja 2:Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo 

stałe oraz: 
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 zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do 

celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo 

 zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu. 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z 

zakresu):  

 demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub 

cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),  

 zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 

 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

 zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, 

drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), 

 dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod 

warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja 

projektowa, ekspertyzy. 

Opcja 3: Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na 

nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z 

zakresu): 

 zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,  

 zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, 

drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), 

 wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu 

energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród 

budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. 

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali 

mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 

kwoty 100 000 zł. 

Programy oraz środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

Wśród programów i środków NFOŚiGW na szczególną uwagę w kontekście realizacji 

planu zasługują programy: 

 SOWA – oświetlenie zewnętrzne 

 GEPARD II – transport niskoemisyjny 

 Budownictwo Energooszczędne 

 eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--transport-niskoemisyjny-czesc-2/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/budownictwo-energooszczedne/nabor-12019-czesc-1/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/evan/
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 Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu 

osobowego (M1) 

 Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż 

 Wspieranie działalności monitoringu środowiska 

 Polska Geotermia Plus 

 Agroenergia 

 Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska 

 Energia plus 

 Ciepłownictwo powiatowe - pilotaż 

 Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej 

gospodarki 

 Mój prąd 

Program priorytetowy Mój Prąd ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej 

z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Program obejmuje 

dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji 

wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. 

Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które 

mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci 

energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, w ramach finansowania można 

sfinansować instalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW i przeznaczoną na cele mieszkaniowe. 

Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020(PO IiŚ) 

Jedną z osi priorytetowych PO IiŚ zatwierdzonego na lata 2014-2020 jest oś I: 

„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Oś zakłada zakres wsparcia do: 

- produkcji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), 

- sieci przesyłu i dystrybucji dla OZE, 

- poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, 

- poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym, 

- rozwoju i wdrażania inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa 

inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, 

- inwestycji na rzecz ograniczenia strat energii (w tym sieci ciepłownicze 

i chłodnicze), 

- kogeneracji. 

 

 

 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/koliber/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wspieranie-dzialalnosci-monitoringu-srodowiska/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/polska-geotermia-plus/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/cieplownictwo-powiatowe--pilotaz/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 2021-2030  
 

 

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Strona 57 
 

Program skierowany jest do: 

- jednostek samorządu terytorialnego i działające w ich imieniu jednostki 

organizacyjne; 

- jednostek administracji rządowej oraz podległych jej organom, 

- organizacji pozarządowych, 

- spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, 

- przedsiębiorców oraz podmiotów świadczących usługi publiczne. 

Alokacja środków Unii Europejskiej wynosi 1,5 mld euro finansowana z Funduszu 

Spójności, planowane formy wsparcia to bezzwrotne oraz zwrotne dotacje z uwzględnieniem 

pomocy publicznej, a instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Gospodarki.  

Szczegółowe cele oraz wskaźniki rezultatu celu tematycznego nr 4: „Wspieranie 

przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach” zostały przedstawione 

poniżej. Do ubiegania się o środki z wyżej wymienionego celu wymagane są dokumenty 

planistyczne w tym Plan gospodarki niskoemisyjnej. 

 

Rys. 6 Cele szczegółowe PO IiŚ na lata 2014-2020 
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  

Przewiduje się, że w nowej perspektywie finansowej wystąpi analogiczny program do 

PO IiŚ o zbliżonym zakresie, obejmujący sektor energii oraz ochrony środowiska, jednakże 

szczegóły programu na dzień dzisiejszy nie są jeszcze znane. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020 

Alokacja środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 wyniosła 2,65 mld EUR. Środki te podzielone są 

pomiędzy 11 osi priorytetowych. Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne związane z 

poprawą efektywności energetyczną zawarte są w osi priorytetowej 3. Gospodarka 

niskoemisyjna.  

W ramach osi priorytetowej 3. Gospodarka niskoemisyjna wsparcie kierowane będzie 

na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, których potencjał jest znaczący 

w odniesieniu do obniżenia emisji CO2. 

W ramach 3 osi priorytetowej planowane są następujące obszary wsparcia: 

 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, 

 Efektywność energetyczna w MŚP, 

 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym, 

 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, 

 Wysokosprawna kogeneracja. 

Przewiduje się, że w nowej perspektywie finansowej wystąpi analogiczny program do 

RPO o zbliżonym zakresie, w którym finansowanie na efektywność energetyczną oraz 

odnawialne źródła energii będzie zapewniono zgodnie z polityką UE. 

  



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 2021-2030  
 

 

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Strona 59 
 

ZAŁĄCZNIK 2 – KARTY ZADAŃ 

1. Działania w sektorze komunalnym 

Nazwa i numer działania: 
Działanie nr 1.1: 

Termomodernizacja budynków publicznych 

Nazwa i numer zadania: 

Zadanie nr 1.1.1: 

Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i 

Biblioteki w Grębocicach 

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice Referat Inwestycji 

Zakres: 
Wymiana okien, docieplenie ścian, stropodachu, montaż 

pompy ciepła 

Okres realizacji: 2021-2022 

Szacowany koszt: 4 000tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii 

[MWh/rok] 
54,00 

wzrost wytwarzania energii 

z OZE [MWh/rok] 60,75 

redukcja emisji do BEI CO2 

[Mg/rok] 
14,09 

% oszczędności 

Zadanie może przynieść spadek zapotrzebowania na energię 

cieplną obiektu o ok. 40% poprzez głęboką modernizację, 

istniejący kocioł gazowy zostanie zastąpiony pompą ciepła o 

planowanym COP=4 

Sposób finansowania: Budżet Gminy, środki RPO Województwa Dolnośląskiego 

Sposób monitorowania: Szacowanie wskaźników zużycia przed inwestycją oraz odczyt 

wskaźników zużycia po inwestycji 

Wskaźnik rezultatu: Termomodernizacja 1 budynku, oszczędność energii wyrażona 

w MWh/rok, redukcja emisji CO2 wyrażona w Mg/rok 
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Nazwa i numer działania: 
Działanie nr 1.1: 

Termomodernizacja budynków publicznych 

Nazwa i numer zadania: 

Zadanie nr 1.1.2:  

Termomodernizacja hali sportowej wraz z 

łącznikiem 

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice Referat Inwestycji 

Zakres: 
Wymiana okien, ocieplenie ścian/dachu, ocieplenie 

stropu, wymiana źródła ciepła 

Okres realizacji: 2021-2024 

Szacowany koszt: 2 000 tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii [MWh/rok] 143,72 

wzrost wytwarzania energii z OZE 

[MWh/rok] 
0,00 

redukcja emisji do BEI CO2 

[Mg/rok] 29,02 

% oszczędności 
Zadanie może przynieść spadek zapotrzebowania na 

energię cieplną obiektu o ok. 40% poprzez głęboką 

modernizację 

Sposób finansowania: Budżet Gminy, środki RPO Województwa 

Dolnośląskiego 

Sposób monitorowania: Zużycie energii przed modernizacją  oraz po realizacji 

inwestycji 

Wskaźnik rezultatu: 
Termomodernizacja 1 budynku, oszczędność energii 

wyrażona w MWh/rok, redukcja emisji CO2 wyrażona 

w Mg/rok 
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Nazwa i numer działania: 

Działanie nr 1.2: 

Modernizacja komunalnego oświetlenia 

zewnętrznego 

Nazwa i numer zadania: 

Zadanie nr1.2.1:  

Wymiana komunalnych opraw oświetleniowych na 

nowe energooszczędne typu LED 

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice Referat Inwestycji 

Zakres: 
Wymiana ulicznych lamp na nowe typu LED oraz 

rozbudowę i uzupełnienia oświetlenia – 300 szt. 

Okres realizacji: 2021-2026 

Szacowany koszt: 300 tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii [MWh/rok] 145,50 

wzrost wytwarzania energii z OZE 

[MWh/rok] 
0,00 

redukcja emisji do BEI CO2 

[Mg/rok] 94,69 

% oszczędności 

Wymiana opraw sodowych na LED oraz ich kalibracja 

do odpowiedniego natężenia oświetlenia może 

przynieść spadek zużycia energii o ok. 50-70% na 

punkcie (przyjęto 50%) 

Sposób finansowania: Budżet Gminy, środki RPO Województwa 

Dolnośląskiego 

Sposób monitorowania: Zużycie energii przed modernizacją oraz po realizacji 

inwestycji 

Wskaźnik rezultatu: Oszczędność energii wyrażona w MWh/rok, redukcja 

emisji CO2 wyrażona w Mg/rok 
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Nazwa i numer działania: 
Działanie nr 1.3: 

Zakup samochodu elektrycznego 

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice Referat Inwestycji 

Zakres: 
Zakup samochodu z napędem elektrycznym do celów 

służbowych – zgodnie z Ustawą o elektromobilności 

Okres realizacji: 2025-2030 

Szacowany koszt: 100 tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii [MWh/rok] 4,27 

wzrost wytwarzania energii z OZE 

[MWh/rok] 
0,00 

redukcja emisji do BEI CO2 

[Mg/rok] 0,00 

% oszczędności przyjęto zwiększenie efektywności pojazdu o 20% w 

porównaniu z silnikiem spalinowym 

Sposób finansowania: Budżet Gminy 

Sposób monitorowania: Zużycie paliwa obecnego pojazdu i nowego 

  

Wskaźnik rezultatu: Oszczędność energii wyrażona w MWh/rok, redukcja 

emisji CO2 wyrażona w Mg/rok 

 

  



Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 2021-2030  
 

 

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. Strona 63 
 

 

Nazwa i numer działania: 
Działanie nr 1.4: 

Budowa ścieżek rowerowych 

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice Referat Inwestycji 

Zakres: Budowa 4 km ścieżek rowerowych 

Okres realizacji: 2021-2030 

Szacowany koszt: 2 000 tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii [MWh/rok] 160,00 

wzrost wytwarzania energii z OZE 

[MWh/rok] 

0,00 

redukcja emisji do BEI CO2 

[Mg/rok] 

0,00 

% oszczędności 

zgodnie z Metodyką szacowania wartości docelowych 

dla wskaźników wybranych do realizacji w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 1km drogi rowerowej 

ogranicza emisję o 8,7 Mg/rok (32 MWh) 

Sposób finansowania: Budżet Gminy, środki RPO Województwa 

Dolnośląskiego, PROW 

Sposób monitorowania: Ilość wybudowanych ciągów rowerowych oraz pieszo-

rowerowych oraz ich długość. 

Wskaźnik rezultatu: 4 km ścieżek rowerowych 
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Nazwa i numer działania: 

Działanie nr 1.5: 

Zabudowa instalacji OZE na obiektach 

komunalnych 

Nazwa i numer zadania: 

Zadanie nr 1.5.1:  

Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach 

publicznych  

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice Referat Inwestycji 

Zakres: 
Zabudowa instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 100 

kW, 

Okres realizacji: 2021-2030 

Szacowany koszt: 500 tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii [MWh/rok] 0,00 

wzrost wytwarzania energii z OZE 

[MWh/rok] 
90,00 

redukcja emisji do BEI CO2 

[Mg/rok] 58,57 

% oszczędności Produkcyjność roczna instalacji fotowoltaicznej na 

poziomie 900 kWh/kW 

Sposób finansowania: Budżet Gminy, środki RPO Województwa 

Dolnośląskiego 

Sposób monitorowania: Produkcja energii  

Wskaźnik rezultatu: Produkcja energii odnawialnej wyrażona w MWh/rok, 

redukcja emisji CO2 wyrażona w Mg/rok 
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Nazwa i numer działania: 

Działanie nr 1.5: 

Zabudowa instalacji OZE na obiektach 

komunalnych  

Nazwa i numer zadania: 

Zadanie nr 1.5.2:  

Zabudowa instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni 

ścieków w Grębocicach 

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice Referat Inwestycji 

Zakres: 
Zabudowa instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 200 

kW 

Okres realizacji: 2021-2030 

Szacowany koszt: 1 000 tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii [MWh/rok] 0,00 

wzrost wytwarzania energii z OZE 

[MWh/rok] 
180,00 

redukcja emisji do BEI CO2 

[Mg/rok] 117,15 

% oszczędności Produkcyjność roczna instalacji fotowoltaicznej na 

poziomie 900 kWh/kW 

Sposób finansowania: Budżet Gminy, środki RPO Województwa 

Dolnośląskiego 

Sposób monitorowania: Produkcja energii  

Wskaźnik rezultatu: Produkcja energii odnawialnej wyrażona w MWh/rok, 

redukcja emisji CO2 wyrażona w Mg/rok 
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Nazwa i numer działania: 

Działanie nr 1.6: 

Budowa budynków użyteczności publicznej o 

niskim zużyciu energii 

Nazwa i numer zadania: 
Zadanie nr 1.6.1:  

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ogorzelec 

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice Referat Inwestycji 

Zakres: 

Budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w m. 

Ogorzelec o niskim zużyciu energii wraz 

zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej w miejsce 

istniejącego budynku 

Okres realizacji: 2021 

Szacowany koszt: 1 000 tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii [MWh/rok] 0,00 

wzrost wytwarzania energii z OZE 

[MWh/rok] 
1,80 

redukcja emisji do BEI CO2 

[Mg/rok] 0,00 

% oszczędności 
Brak efektu redukcji, szacuje się moc instalacji 

fotowoltaicznej na 2kW, produkcyjność roczna 

instalacji fotowoltaicznej na poziomie 900 kWh/kW 

Sposób finansowania: Budżet Gminy, środki RPO Województwa 

Dolnośląskiego 

Sposób monitorowania: Produkcja energii  

Wskaźnik rezultatu: Produkcja energii odnawialnej wyrażona w MWh/rok 
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Nazwa i numer działania: 

Działanie nr 1.6: 

Budowa budynków użyteczności publicznej o 

niskim zużyciu energii 

Nazwa i numer zadania: 
Zadanie nr 1.6.2:  

Budowa przedszkola w m. Rzeczyca 

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice Referat Inwestycji 

Zakres: 

Budowa nowego budynku przedszkola w m. Rzeczyca 

o niskim zużyciu energii wraz zastosowaniem instalacji 

fotowoltaicznej i pompy ciepła 

Okres realizacji: 2022-2023 

Szacowany koszt: 6 000 tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii [MWh/rok] 0,00 

wzrost wytwarzania energii z OZE 

[MWh/rok] 
64,50 

redukcja emisji do BEI CO2 

[Mg/rok] 0,00 

% oszczędności 

Brak efektu redukcji, szacuje się moc instalacji 

fotowoltaicznej na 30kW, produkcyjność roczna 

instalacji fotowoltaicznej na poziomie 900 kWh/kW 

oraz moc pompy ciepła na 50kW 

Sposób finansowania: Budżet Gminy, środki RPO Województwa 

Dolnośląskiego 

Sposób monitorowania: Produkcja energii  

Wskaźnik rezultatu: Produkcja energii odnawialnej wyrażona w MWh/rok 
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2. Działania w sektorze prywatnym 
 

Nazwa i numer działania: 
Działanie nr 2.1: 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

Podmiot nadzorujący: Mieszkańcy Gminy  

Zakres: 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych – przewiduje się termomodernizację ok. 

200 budynków 

Okres realizacji: 2021-2030 

Szacowany koszt: 7 000 tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii 

[MWh/rok] 
1904,4 

wzrost wytwarzania energii z 

OZE [MWh/rok] 
0,00 

redukcja emisji do BEI CO2 

[Mg/rok] 
649,40 

% oszczędności 

oszczędność 30%,  powierzchnia przeciętnego budynku - 

115 m2, średnie aktualne zużycie – 0,276 MWh/m2, 

koszt: 35 tys. zł 

Sposób finansowania: 
Środki własne mieszkańców, NFOŚiGW – program 

„Czyste Powietrze” 

Sposób monitorowania: 
Zużycie energii przez budynki przed i po modernizacji, 

ilość przeprowadzonych termomodernizacji oraz zakres. 

Wskaźnik rezultatu: Termomodernizacja budynków mieszkalnych, ilość. 
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Nazwa i numer działania: 

Działanie nr 2.2: 

Wymiana kotłów na paliwa stałe na niskoemisyjne 

źródła ciepła 

Podmiot nadzorujący: Mieszkańcy Gminy 

Zakres: 

Wymiana wszystkich kotłów na paliwa stałe w gminie na 

kotły niskoemisyjne, pompy ciepła lub ogrzewanie 

elektryczne– 845 szt. 

Okres realizacji: 2021-2030 

Szacowany koszt: 10 140 tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii 

[MWh/rok] 
5364,06 

wzrost wytwarzania energii z 

OZE [MWh/rok] 
1796,53 

redukcja emisji do BEI CO2  

[Mg/rok] 
4867,99 

% oszczędności 

Poprawa sprawności wytwarzania energii cieplnej o 20%, 

koszt 12000 zł/szt., powierzchnia szacowana budynku – 

115m2, zużycie paliwa - 0,276 MWh/m2, przewiduje się 

że źródła będą stanowiły – ekogroszek 30%, gaz – 40%, 

pellet-20%, pompy ciepła – 10% 

Sposób finansowania: 
Środki własne mieszkańców, budżet gminy, NFOŚiGW – 

program „Czyste Powietrze” 

Sposób monitorowania: 
Liczba wymienionych kotłów oraz ich moc, zużycie 

paliw przed i po wymianie kotła 

Wskaźnik rezultatu: Liczba wymienionych kotłów 
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Nazwa i numer działania: 

Działanie nr 2.3: 

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach 

prywatnych 

Podmiot nadzorujący: Mieszkańcy Gminy 

Zakres: 

Działanie przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych na 

budynkach mieszkalnych (ok. 200 systemów) o 

przeciętnej mocy 5 kW 

Okres realizacji: 2021-2030 

Szacowany koszt: 5 000 tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii 

[MWh/rok] 
0,00 

wzrost wytwarzania energii z 

OZE [MWh/rok] 
900,00 

redukcja emisji do BEI CO2  

[Mg/rok] 
585,73 

% oszczędności Produkcja roczna: 0,9 MWh/kW, koszt: 5000 zł/kW 

Sposób finansowania: 
Środki własne mieszkańców, budżet gminy, NFOŚiGW – 

program „Czyste Powietrze”, program „Mój Prąd” 

Sposób monitorowania: 
Ilość wybudowanych systemów, moc zainstalowanych 

paneli, produkcja energii z paneli fotowoltaicznych 

Wskaźnik rezultatu: Ilość wybudowanych systemów 
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Nazwa i numer działania: 
Działanie nr 2.4: 

Rozwój elektromobilności   

Podmiot nadzorujący: Mieszkańcy Gminy 

Zakres: 

Działanie przewiduje montaż ładowarek elektrycznych 

przez osoby prywatne – ok. 100 szt. oraz zakup 

samochodów elektrycznych – ok. 120 szt. 

Okres realizacji: 2021-2030 

Szacowany koszt: 10 100 tys. zł 

Szacowany efekt ekologiczny: 

oszczędność energii 

[MWh/rok] 
76,56 

wzrost wytwarzania energii z 

OZE [MWh/rok] 
0,00 

redukcja emisji do BEI CO2  

[Mg/rok ] 
0,00 

% oszczędności 
średnie zużycie energii przez samochód – 3,19 MWh, 

zwiększenie sprawności pojazdów o 20% 

Sposób finansowania: 
Środki własne mieszkańców, budżet gminy, NFOŚiGW – 

program „Mój Prąd” 

Sposób monitorowania: 
Ilość wybudowanych systemów, ilość zakupionych 

samochodów 

Wskaźnik rezultatu: 
Ilość wybudowanych systemów, ilość zakupionych 

samochodów 
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3. Działania miękkie (nieinwestycyjne) 

Nazwa i numer działania: 
Działanie nr 3.1: 

Wprowadzenie Zielonych Zamówień Publicznych 

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice 

Zakres: 

Działanie będzie polegało na wdrażaniu systemu 

Zielonych Zamówień Publicznych, które przy wyborze 

oferty biorą pod uwagę aspekty środowiskowe 

Okres realizacji: 2021-2030 

Sposób finansowania: Środki własne gminy 

Sposób monitorowania: 
Ilość przetargów gdzie wykorzystane zostały procedury 

„Zielonych Zamówień” 

Wskaźnik rezultatu: 
Ilość przetargów gdzie wykorzystane zostały procedury 

„Zielonych Zamówień” 
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Nazwa i numer działania: 
Działanie nr 3.2: 

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży  

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice 

Zakres: 
Działanie będzie polegało na realizacji kampanii i 

spotkań o charakterze ekologicznym w szkołach 

Okres realizacji: 2021-2030 

Sposób finansowania: 
Środki własne gminy, udział organizacji 

pozarządowych i doradczych 

Sposób monitorowania: Ilość zajęć szkolnych w roku o danej tematyce 

Wskaźnik rezultatu: Ilość zajęć szkolnych w roku o danej tematyce 
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Nazwa i numer działania: 
Działanie nr 3.3: 

Promocja działań niskoemisyjnych  

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice 

Zakres: 
Na stronie internetowej dostępne będą informacje dot. 

działań niskoemisyjnych podejmowanych przez gminę 

Okres realizacji: 2021-2030 

Sposób finansowania: 
Środki własne gminy, udział organizacji 

pozarządowych i doradczych 

Sposób monitorowania: Liczba informacji zamieszczona na stronie internetowej 

Wskaźnik rezultatu: Liczba informacji zamieszczona na stronie internetowej 
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Nazwa i numer działania: 

Działanie nr 3.4: 

Promowanie rozwiązań proekologicznych w 

miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 

Podmiot nadzorujący: Gmina Grębocice 

Zakres: 

W zapisach miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego uwzględnione zostaną zapisy dot. 

wykorzystania źródeł niskoemisyjnych oraz 

odnawialnych źródeł energii 

Okres realizacji: 2021-2030 

Sposób finansowania: 
Środki własne gminy, udział organizacji 

pozarządowych i doradczych 

Sposób monitorowania: 
Liczba zapisów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Wskaźnik rezultatu: 
Liczba zapisów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 
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